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A les tres del matí partim de l’hostal d’Artiga de Lin, atravessam una fageda i avetar, on los avets 
i faigs se desafien a qui més amunt puja. Eixos apar que agafen d’aquells la dretura i gallardia. 
Se veuen flors en totes parts: roses, genciana, llirgues, espècie de lliris muntanyans (sort) blaus, 
que és bona per purga. Més amunt, en la coma de Pomèro, on se veuen grans ramades d’ove-
lles i bous, és tan frondós, que hi ha l’adagi, a Aran, atribuït a gent rica: “Van farts com les vaques 
de Pomèro”.

Més amunt lo camí es fa aspre i la vegetació se fa més rara. No obstant, hi ha pins talabards i 
vers jardins de llirgues.

Més amunt hi ha els clots de l’Infern, que s’engoleixen l’aigua.

Sobre, hi ha lo port de Benasc, on en l’any 8 los espanyols esperaven los francesos, i els dona-
ren mala arribada a Espanya.

D’allí es baixa a la Valleta de Benasc, on s’enfonsa el riu del Joeu, que va a sortir a través de la 
muntanya, a Ull de Joeu, en Artiga de Lin. S’atravessa la vall, on blanquegen com ossos d’eixos 
gegants, entre pins i grans esteses de talabards i bàlecs.

Des del port de Benasc se veu la Maleïda des del cap fins als peus. Se pot midar lo Goliat de 
nostres muntanyes des de sos peus coberts de molsa i gespa (en Aran, gesp), i pins, fins a son 
capell de plata, llampurnant als raigs de sol de migdia. 

Jacint Verdaguer

Fragment del text Maleïda 
(De Montgarri a l’Aneto, Apèndix d’Excursions i viatges, 1887)

-
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1 INTRODUCCIÓ GENERAL

1.1 Objectius i justificació

L’objectiu d’aquest treball és realitzar una síntesi de la recerca hidrogeològica experi-
mental desenvolupada els darrers trenta anys en els Pirineus de Catalunya.1

Els resultats que es presenten són una part significativa de les investigacions hidroge-
ològiques realitzades, encara que, per les considerables dimensions del conjunt dels 
treballs, no s’aporten la totalitat dels resultats obtinguts en els diferents sistemes expe-
rimentals (per a una visió més àmplia vegeu a la bibliografia els reports dels projectes 
europeus i les publicacions més significatives).

L’objectiu bàsic i cabdal ha consistit en la caracterització hidrològica dels sistemes 
estudiats en els Pirineus de Catalunya, avaluar els seus recursos i reserves hídriques, 
definir el seu interès estratègic i valor patrimonial, i proposar un enfocament sostenibi-
lista en la seva gestió.

En aquest marc, l’anàlisi del funcionament i l’estructura ha estat fonamental per a definir 
l’esquema o model conceptual de cadascun dels sistemes i, en aquest sentit, conèixer 
les particularitats de l’estructura del reservori ha estat essencial en la definició del tipus 
d’explotació, tant en el seu plantejament general com en la concepció i el disseny dels 
possibles dispositius de captació.

Dues consideracions justifiquen plenament l’esforç i l’aproximació realitzada en la re-
cerca dels aqüífers càrstics dels Pirineus. La primera és el gran desconeixement hi-
drogeològic de l’estructura pirinenca a Catalunya, on, pràcticament, no s’hi han de-
senvolupat recerques hidrogeològiques de tipus prospectiu2 i, encara menys, de tipus 
intensiu, com les que es presenten en aquesta tesi.
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La segona és que quasi la meitat del territori de Catalunya la formen els Pirineus. Els 
Pirineus defineixen el territori situat a la part septentrional de Catalunya, amb una ex-
tensió aproximada de 15.300 km2. En efecte, els Pirineus, –de les Serres Exteriors a 
l’anomenat Pirineu Axial– constitueixen la unitat estructural de major extensió de Cata-
lunya (Muñoz, 1985; Vergés, 1993; Berástegui et al., 1993).

El treball que es presenta no es vol limitar a una caracterització dels sistemes i a una 
avaluació dels seus recursos, sinó que pretén donar una orientació completament dife-
rent a les possibles iniciatives d’aprofitament dels recursos hídrics de l’àmbit pirinenc. 
Aquesta orientació és del tot necessària si hom considera els greus problemes que 
caracteritzen les aigües subterrànies de nombroses àrees del país.

A Catalunya,3 en les darreres dècades del segle XX,4 els plantejaments racionals que 
haurien d’haver caracteritzat l’explotació dels recursos d’aigua en general i, particular-
ment, en el cas de les aigües subterrànies (i no per manca de propostes per part dels 
hidrogeòlegs) han estat més aviat escassos. La gestió de l’aigua, pràcticament, no 
ha existit, si el que s’entén per gestió és una explotació racional dels recursos (de la 
quantitat i la qualitat) alhora respectuosa amb el medi ambient, és a dir, que observés 
el paper i la importància dels ecosistemes. Els recursos hídrics més aviat s’han posat 
simplement en explotació i, en general, és difícil parlar pròpiament de gestió. No obs-
tant, cal reconèixer una certa “gestió dels recursos” –de la quantitat– (des del punt de 
vista conceptual únicament basada en la creació d’infraestructures, per a garantir si 
més no els abastaments d’aigua potable i el reg a les zones agrícoles, sobretot a les 
terres de Lleida), però la gestió de la qualitat, pràcticament, no ha existit.5 Actualment a 
Catalunya els problemes de qualitat de l’aigua, particularment en determinats aqüífers 
de l’àmbit de les Serralades Costaneres Catalanes (depressions neògenes i materials 
quaternaris associats), són realment greus. Aquesta situació és palesa en els aqüífers 
de l’àmbit d’influència de Barcelona (gran àmbit metropolità de Barcelona i, de forma 
més extensa, en el conjunt del territori litoral català, sobretot en àrees de marcada in-
fluència industrial i d’activitat ramadera). Redreçar aquesta situació no és senzill, però 
és del tot necessari fer-ho per a no hipotecar definitivament els recursos d’aigua sub-
terrània que han tingut i tenen un paper estratègic, sobretot en situacions crítiques com 
les sequeres.6 En aquest sentit, és necessari introduir una gestió racional dels recursos 
hídrics –una gestió obligatòriament sostenibilista–, és a dir, una gestió que ha d’obser-
var la perspectiva ambiental.

Precisament ara, l’administració de l’aigua catalana, ja disposa d’un Pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya (aprovat el 23 de novembre de 2010) que té 
com a objectiu cabdal una gestió sostenibilista de l’aigua, a la pràctica, encara amb un 
desenvolupament limitat. Mentre al llarg de dècades ha estat incapaç de desenvolupar 
una gestió racional de la quantitat i de la qualitat dels recursos d’aigua (i de desenvolu-
par i aplicar els indispensables models de gestió que ni tan sols es disposen). Per part 
de l’administració o administracions s’ha menyspreat sistemàticament el coneixement 
com a factor de racionalitat indispensable en la gestió dels recursos hídrics.

És interessant traslladar aquestes consideracions i reflexions als Pirineus i al seu pa-
trimoni hídric subterrani. En efecte, des de la perspectiva de l’ordenació del territori 
pirinenc, cal observar com un objectiu principal la gestió sostenible dels seus recursos 
hídrics, sobretot en aquests moments, que sembla que es vulguin plantejar diverses 
iniciatives racionals en el desenvolupament i organització d’aquest territori (Projecte 
del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat el 25 de juliol de 2006; IDAPA, 2005). 
En aquest sentit, el coneixement del medi físic i, en particular, la recerca del patrimoni 
hídric adquireixen una interès cabdal. El carst, pel seu considerable desenvolupament, 
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per la seva originalitat i diversitat i pels seus recursos hídrics, adquireix una rellevància 
particular en els Pirineus. No obstant, tot el que està passant aquests darrers anys amb 
el creixement urbanístic de la Cerdanya (i alt Llobregat) i de la Val d’Aran –per esmentar 
dos espais o territoris pirinencs que són el paradigma de la no sostenibilitat– té molt poc 
a veure amb la sostenibilitat ambiental i amb una ordenació racional del territori. Així, la 
ubicació d’equipaments diversos, alguns d’alt risc per al medi, i el creixement desme-
surat dels espais dedicats a activitats, com per exemple, l’esquí i segones residències, 
s’han concretat sense estudis del medi físic, i sense observar el paper dels recursos 
hídrics i la seva protecció. I, a més, els estudis d’impacte ambiental, en el supòsit que 
s’hagin realitzat, són moltes vegades insuficients i metodològicament desenfocats.

La situació és realment paradoxal, doncs, en els Pirineus, malgrat la seva extensió, la 
importància considerable de les litologies d’interès hidrogeològic i el valor patrimonial 
i estratègic dels seus recursos hídrics (Freixes et al. 1996; Pascual et al., 1996; Freixes 
et al., 1998, 2000; Freixes, 2003;), els estudis hidrogeològics i la posada en explotació 
dels recursos hídrics subterranis són més aviat limitats.7

Com a una conclusió avançada es pot afirmar que l’estructura pirinenca no disposa, 
pràcticament, ni d’estudis geològics orientats a la prospecció de recursos, ni de recer-
ques hidrogeològiques aprofundides. Per tant, la síntesi de resultats que es presenta 
a continuació és només un primer pas en la recerca hidrogeològica dels Pirineus que 
constitueixen una unitat estructural amb nombroses subunitats de naturalesa calcària 
de palès interès hidrogeològic. Així mateix, en un futur immediat caldrà insistir en l’ob-
servació d’altres litologies donada la gran diversitat de roques consolidades d’interès 
hidrogeològic i, òbviament, també caldrà considerar els aqüífers al·luvials i fluvioglacials 
pirinencs per l’interès i les possibilitats que presenten.

1.2 Antecedents i metodologia

L’origen llunyà de tot el treball que es presenta en aquesta tesi cal cercar-lo en l’anada 
que realitzàrem l’any 1978, encara com a estudiants de geologia i d’hidrogeologia, els 
meus amics Josep Maria Cervelló i Manel Monterde i jo mateix, a la reunió sobre carst 
celebrada a Tarbes: Le karst. Son originalité physique, son importance economique i a 
la sortida de camp Excursion dans le karst Ariégeois, ambdues activitats organitzades 
pel Laboratori Subterrani del CNRS (Moulis, França) i l’Association des Géologues du 
Sud-Ouest (França). En el marc de les referides activitats es presentaren per primera 
vegada i de forma oficial els resultats de la recerca hidrogeològica intensiva realitzada 
en el Carst Experimental de Baget (Pirineus, França) (fotos 1, 2 i 3) i en els carsts de 
l’Ariejà (Pirineus, França).

Després de no poques dificultats, l’any 1980, amb el suport de l’aleshores recentment 
creat Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques) i de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, iniciàrem 
una recerca hidrogeològica i experimental, amb la metodologia d’enfocament sistèmic 
desenvolupada pel Laboratori Subterrani de Moulis (CNRS, França). La recerca es con-
cretà en un exemple d’aqüífer càrstic en conglomerats calcaris: “Carst Experimental de 
Rellinars”. Aquest sistema, situat en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra 
de l’Obac, constitueix l’expressió més significativa de la circulació subterrània del massís 
(Llopis Lladó, 1944; Freixes et al. 1983, 1991 a; Freixes, 1986; 1987) (fotos 4, 5, 6, 7, 8 i 9).

Paral·lelament al desenvolupament de la recerca a Rellinars i en anys posteriors, es 
desenvoluparen recerques de caracterització dels diversos carsts en conglomerats i 
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gresos calcaris situats a les vores S i N de la Depressió Terciària de l’Ebre (Cervelló i 
Freixes, 1989, 1992).

L’any 1986, en el marc del Congrés Internacional d’Espeleologia, celebrat a Barcelona, 
organitzàrem el Simposi Internacional sobre el Carst en Roques Detrítiques de natura-
lesa carbonàtica. En aquesta reunió s’explicaren els diferents exemples de Catalunya8 i 
es visitaren els paleocarsts i els carsts actuals dels conglomerats calcaris de les serres 
de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A Montserrat: la cova del Salnitre i la 
descàrrega natural del carst actual (Mentiroses i Font Gran de Monistrol de Montserrat) 
i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac: el Carst Experimental de Rellinars.8

Posteriorment, a finals de la dècada dels 80, des del Servei Geològic de Catalunya 
(Departament de Política Territorial i Obres Públiques) s’iniciaren recerques en diferents 
aqüífers calcaris de Catalunya. En aquest context es realitzà un intens treball de camp: 
es visitaren la pràctica totalitat de les àrees calcàries de Catalunya. Les observacions 
de terreny es centraren, sobretot, en posar en relleu la importància dels recursos hídrics 
subterranis, en fer una aproximació al coneixement dels límits de les diferents unitats 
hidrogeològiques, en conèixer les característiques de les descàrregues dels aqüífers i 
en valorar les possibilitats d’impulsar el monitoratge de les diferents unitats o sistemes 
hidrogeològics, per així disposar d’una primera aproximació o caracterització hidrolò-
gica.

Més enllà de les observacions realitzades en els carsts i els aqüífers carbonàtics de 
la Serralada Costera Catalana, depressions neògenes i Depressió Terciària de l’Ebre, 
l’àmbit dels Pirineus presentava un particular interès. En efecte, l’escàs coneixement 
hidrogeològic dels Pirineus a Catalunya i l’interès estratègic que podien tenir els seus 
recursos conduí cap a la recerca dels aqüífers càrstics ubicats en aquesta gran unitat 
estructural. Els treballs s’han desenvolupat principalment a la Val d’Aran i a les conques 
altes del Llobregat i Segre, on es va fer un monitoratge dels aqüífers més importants.9

Com ja s’ha comentat, a més del suport que les iniciatives tingueren des del Servei 
Geològic de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat de Catalunya) i, posteriorment des de la Junta d’Aigües (Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya) fins l’any 2000, el 
desenvolupament del programa va comptar amb dos importants projectes europeus 
aconseguits per via de competència: Exchange of the matter and fluids in karstic media 
(ERBCHBICT930308; 1994-1996) i A multi-disciplinary global approach of groundwater 
flows in karstic areas and its consequences for water resources and environment studies 
(ERB4050PL932460; 1995-1997). En la darrera etapa, ha estat el Dr. Albert Casas de 
la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona qui ha donat suport a la recerca 
realitzada i a la materialització d’aquesta tesi.

La metodologia que s’ha utilitzat en les recerques hidrogeològiques realitzades en els 
Pirineus és la desenvolupada en el Laboratori Subterrani de Moulis (França), que a 
Catalunya es posa a punt en el Carst Experimental de Rellinars (Freixes et al., 1983; 
Freixes, 1986). Es tracta d’una metodologia que ha esdevingut clàssica en la recerca 
hidrogeològica del carst i que constitueix una de les aproximacions més interessants al 
coneixement del medi càrstic: escola carstològica i hidrogeològica del Laboratori Sub-
terrani de Moulis (França). En aquesta metodologia el pressupòsit epistemològic bàsic 
és l’enfocament sistèmic. El sistema és el paradigma de tota la recerca desenvolupa-
da (Mangin, 1975 a, 1975 b, 1976, 1982 b; Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Mangin, 
1980; Freixes, 1986, 1995 a; Obarti, 1987). Però la recerca també és quantitativa, amb 
dues característiques fonamentals: és experimental i interdisciplinària. Els processos 
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hidrològics es quantifiquen a partir de les possibilitats reals de mesura de les diferents 
característiques de l’aigua (cabal, temperatura, conductivitat, ions majoritaris, isòtops, 
gasos, elements traça, radioactivitat, microcrustacis aquàtics…). La recerca transcen-
deix la interdisciplinarietat de l’aproximació hidrològica i esdevé transdisciplinària quan 
s’introdueixen aproximacions conceptuals i quantitatives en el terreny de la interpre-
tació de les dades experimentals, i en el de la modelització qualitativa o quantitativa: 
termodinàmica dels processos irreversibles, teoria de les fractals, xarxes neuronals, 
anàlisi multifactorial, anàlisi de correlació i espectral i, més recentment, l’anàlisi d’one-
tes i les anàlisis multiresolució i multifractal (Prigogine, 1974; Mangin, 1978 c, 1982 b; 
Saporta, 1990; Mandelbrot, 1983; Nadal, 1993; Burke, 1995; Labat et al., 1999 a, b, c, 
2001, 2002, 2011, 2012).

En aquesta tesi s’ha utilitzat de forma explícita l’enfocament sistèmic com a pressu-
pòsit epistemològic bàsic i el treball hidrològic s’ha realitzat des de tres disciplines: la 
hidrodinàmica, la hidrogeotèrmia i la hidrogeoquímica. Cal remarcar l’interès de les me-
todologies de caràcter més pròpiament sistèmic com succeeix amb l’anàlisi d’hidrogra-
mes (segons l’aproximació de Mangin, 1975 a) i l’anàlisi de sèries temporals: anàlisi de 
correlació i espectral (Mangin 1982 a, c). Les aproximacions des de la hidrogeotèrmia i 
la hidrogeoquímica també s’han de situar en el marc que defineix l’enfocament sistèmic 
(Andrieux, 1978; Bakalowicz, 1979 a).

En els exemples estudiats a la Val d’Aran s’ha fet un esforç metodològic en la utilització 
de traçadors en sistemes hidrològics d’alta muntanya. Posar a punt les tècniques de 
traçat artificial (fluoresceïna, clorur de liti…) ha servit de base per a la resta d’estudis re-
alitzats a Catalunya i per a la preparació dels programes d’experiències amb traçadors 
a desenvolupar en un futur immediat en els aqüífers de l’alt Llobregat. Així mateix, s’ha 
realitzat una aproximació metodològica per a la determinació al camp i al laboratori de 
les característiques fisicoquímiques de les aigües d’alta muntanya; aquest ha estat un 
aspecte fonamental en la recerca de les característiques físiques i, sobretot, geoquími-
ques: baixes temperatures en les diferents parts dels sistemes (conca superficial –man-
tell nival i aigües superficials– i epicarst, aigües d’infiltració i, particularment, pèrdues, 
circulació subterrània –zona no saturada i saturada– i descàrrega natural) i una feble o 
molt baixa mineralització amb totes les particularitats que això suposa: baixes concen-
tracions en bicarbonats, calci i magnesi, baixa força iònica, baixes concentracions en 
CO2… (vegeu reports i publicacions).

El desenvolupament de les recerques s’ha concretat en diferents conques en les quals 
es va fer monitoratge (sistemes de les Fonts del Llobregat, Bastareny, Joeu, Aigüèira 
i Tèrme-Pila); en el cas dels sistemes de la Fou de Bor i Lastoar, no es disposà d’ins-
trumentació (només s’hi instal·laren escales limnimètriques i s’hi realitzaren aforaments 
químics), però s’hi realitzà un seguiment sistemàtic de les característiques hidrològi-
ques més importants (Freixes, 1995 b). D’aquestes conques o sistemes càrstics ex-
perimentals importants dues han estat considerades de referència: el sistema càrstic 
de Joeu i el de les Fonts del Bastareny, el primer situat a la Val d’Aran i el segon a l’alt 
Llobregat. La primera és una conca experimental atlàntica que constitueix una de les 
aportacions d’origen subterrani més importants de la capçalera de la Garona; la segona 
és una conca de marcada influència mediterrània situada en el límit de les altes con-
ques del Llobregat i el Segre, però tributària del Llobregat.

Aquestes dues conques experimentals de referència, especialment equipades amb 
instruments d’enregistrament en continu, han servit per posar a punt determinades 
metodologies o per desenvolupar-ne de noves. La conca de Joeu ha tingut interès en 
la caracterització de la dinàmica hidrològica pròpia del sistemes d’alta muntanya que 
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presenten un important mantell nival temporal (i glaceres de circ a gran altitud) i en la 
posada a punt de la metodologia per a la realització d’experiències amb traçadors.

La conca del Bastareny fou equipada per a la realització de mesures en un espectre 
molt ample de característiques fisicoquímiques de l’aigua: cabal, temperatura, con-
ductivitat, ions fonamentals, elements traça, isòtops, gasos dissolts, radioactivitat…); 
així mateix s’hi realitzà una recerca experimental en un dels seus aqüífers epicàrstics 
(aqüífer superficial de la Font Tordera). En aquesta conca s’hi desenvolupà el projecte 
europeu: A multi-disciplinary global approach of groundwater flows in karstic areas and 
its consequences for water resources and environment studies (1995-1997).

La caracterització hidrogeològica de la conca experimental de referència de Joeu i de 
la conca d’Aigüèira, les dues a la val d’Aran, ha facilitat el desenvolupament de treballs 
de cartografia hidrogeològica i també de cartografies hidrogeològiques de vulnerabilitat 
amb la metodologia EPIK i la utilització de Sistemes d’Informació Geogràfica (Monterde, 
1998 a, b). L’experiència assolida en la realització d’aquestes recerques i cartografies 
hidrogeològiques ha estat fonamental per posar a punt una metodologia de cartografia 
hidrogeològica que s’ha utilitzat amb resultats interessants en diferents tipus d’aqüífers 
(Freixes et al., 1998 c; Geoservei, 2001).

L’experiència en la utilització de la metodologia d’enfocament sistèmic, experimental i 
interdisciplinària adquirida en la recerca dels aqüífers càrstics dels Pirineus fou deter-
minant a l’hora d’analitzar i cercar les solucions més adequades al fenomen de captura 
càrstica del riu Cardener que es produí en el diapir salí de Cardona (Freixes et al., 1999; 
Mangin, 1999).

1.3 Estructura de la memòria: síntesi i resultats

La memòria s’ha estructurat en dues parts perfectament diferenciades. La primera, 
relativa a la teoria i la metodologia, té com a objectiu més important l’anàlisi de les 
diferents possibilitats de coneixement del carst i dels seus processos, centrant-se 
però en la perspectiva hidrogeològica. Des d’aquesta perspectiva hidrogeològica es 
fa una revisió de l’aportació de l’equip interdisciplinari d’hidrologia subterrània del La-
boratori Subterrani de Moulis (França) i s’aborden els continguts de les diferents apro-
ximacions disciplinàries que s’hi han desenvolupat: hidrodinàmica, hidrogeotèrmia, 
hidrogeoquímica i hidrobiològica. En els darrers 45 anys els coneixements aportats 
per l’equip de Moulis han esdevingut una veritable escola i la metodologia desplega-
da i les idees més importants han estat utilitzades per investigadors francesos, així 
com per equips de recerca de diferents països; les contribucions més significatives 
d’aquests són també referides i analitzades. Òbviament, hi ha altres contribucions 
des la hidrogeologia del carst o, emprant una expressió més genèrica, des de la 
hidrogeologia de les roques carbonàtiques, tant a Europa com a l’àmbit anglosaxó; 
així doncs, es tracten els models conceptuals i les idees essencials de les diferents 
escoles europees i anglosaxones, que han constituït en el desenvolupament de la 
recerca experimental un important motiu de discussió i reflexió. En la línia d’analitzar 
i contrastar les idees més diverses, es refereixen les contribucions hidrogeològiques 
que han estat crítiques amb l’enfocament sistèmic –paradigma fonamental dels tre-
balls del Laboratori Subterrani de Moulis– i amb el mateix concepte de carst i els 
models conceptuals adoptats en la seva descripció. Aquesta part primera, encara 
que no tingui una explícita intenció epistemològica, estableix una base per a una molt 
necessària i interessant recerca teòrica i epistemològica del carst, és a dir, per a un 
treball des de la perspectiva de la hidrologia teòrica.
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La segona part correspon al contingut essencial de la memòria, és a dir, a la recerca ex-
perimental realitzada en diferents sistemes hidrogeològics dels Pirineus de Catalunya.

Les diferents unitats experimentals investigades se situen a la Val d’Aran i altes valls del 
Llobregat i Segre.

Els exemples experimentals, com a conseqüència de la seva diferent situació, es ca-
racteritzen per presentar característiques físiques i factors definitoris de naturalesa ben 
distinta. Aquests contexts tenen diferent naturalesa, tant per la diversitat de les carac-
terístiques geològiques i climàtiques com de les ecològiques, entre les quals caldria 
situar els sòls com a factor bioclimàtic. En efecte, d’una part hi ha els exemples de 
la Val d’Aran que, en pertànyer a la conca atlàntica, presenten unes característiques 
climàtiques de clara influència atlàntica, que es confirmen en analitzar els règims pluvi-
omètric i tèrmic al llarg del cicle hidrològic. En canvi, els altres exemples, situats també 
als Pirineus (Llobregat i Segre) però pertanyents a la conca mediterrània, presenten una 
clara influència, més o menys important, del clima mediterrani.

Encara que els exemples que es tracten són tots de l’àmbit pirinenc també s’han realitzat 
observacions i recerques hidrogeològiques en el conjunt del país calcari de Catalunya, 
particularment en sistemes de la vora de la Conca Terciària de l’Ebre: Rellinars (serra 
de l’Obac), Forat del Vent (Collsacabra), Montserrat i Espluga de Francolí (conglomerats 
pertanyents al ventall al·luvial de la serra del Montsant). Aquests sistemes constitueixen 
interessants exemples de merocarst (conglomerats i gresos) i tenen una influència me-
diterrània més marcada. Les observacions realitzades tenen un interès complementari i 
contribueixen a contextualitzar les observacions dels Pirineus en el conjunt de Catalunya.

La consideració i estudi de sistemes en contexts diferents –mediterranis i atlàntics– 
té interès a dos nivells, d’una banda perquè permet una certa anàlisi regional de les 
característiques de cada exemple posant en evidència l’existència de forts gradients 
–pluviometria, producció de CO2…– entre les unitats més properes a la Mediterrània 
i les atlàntiques, i, de l’altra, perquè permetrà relativitzar la influència de determinats 
elements i factors en el desenvolupament de la carstificació. La quantificació del grau 
de carstificació és, precisament, un dels objectius bàsics en cadascuna de les unitats 
experimentals. La possibilitat de comparar sistemes pròpiament mediterranis amb at-
làntics la donen els resultats obtinguts en el Carst Experimental de Rellinars (Freixes, 
1986) i els estudis realitzats en els sistemes hidrogeològics d’influència més mediterrà-
nia en l’àmbit dels Pirineus que es presenten en aquesta tesi.

El resultats obtinguts al Carst Experimental de Rellinars (Freixes, 1986) han aportat 
unes referències interessants de cara a les diferents recerques realitzades a Catalunya 
i particularment als Pirineus.

En efecte, el carst de Rellinars, independentment del seu caràcter de merocarst, és un 
excel·lent prototipus de carst o d’aqüífer mediterrani. Aquest carst està situat a escassa 
distància del mar (a uns 30 km) i al vessant septentrional dels conglomerats terciaris de 
Sant Llorenç del Munt-Obac associats a la Serralada Prelitoral. L’anàlisi dels processos 
del carst de Rellinars (cabal, temperatura de l’aigua, geoquímica de l’aigua –particular-
ment l’estudi del sistema calcocarbònic– i hidrobiologia –estudi de la deriva–) va perme-
tre definir les característiques fonamentals del funcionament hidrològic i de l’estructura 
de l’aqüífer.10

En el marc de les diferents iniciatives desenvolupades a Catalunya per conèixer la hi-
drogeologia de les roques calcàries i del carst i, en particular, en les recerques desen-
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volupades en aquest treball dedicat als aqüífers de l’alta muntanya dels Pirineus, es 
poden plantejar quatre grans aspectes d’interès: la metodologia, els resultats experi-
mentals i el models conceptuals, les reflexions en el terreny de la hidrologia teòrica i el 
valor estratègic dels recursos hídrics i la seva gestió des de la sostenibilitat.

Des del punt de vista de la metodologia –que és d’enfocament sistèmic i hidrològic, ex-
perimental i interdisciplinària–, s’han contrastat les possibilitats de l’aproximació que es 
posà a punt en el carst de Rellinars (Freixes, 1986) en altres sistemes de Catalunya –dels 
carsts d’influència mediterrània de l’alt Llobregat i Segre als atlàntics de la Val d’Aran–.

Els resultats experimentals (obtinguts en els exemples dels Pirineus de Catalunya) indi-
quen que els sistemes presenten característiques molt contrastades i il·lustren molt bé 
l’originalitat i diversitat pròpia del medi càrstic.

Així mateix, el treball ha permès conèixer la carstificació i la hidrogeologia en una diver-
sitat d’exemples en els quals les característiques de l’alta muntanya són menys marca-
des a l’alt Llobregat i Segre i molt més marcades a la Val d’Aran.

Els exemples estudiats constitueixen una casuística que ha permès analitzar carac-
terístiques molt diverses en relació amb el funcionament hidrològic i, particularment, 
en relació amb els processos que s’observen en els diferents sistemes: infiltració rà-
pida i lenta i la seva importància relativa, infiltració en pèrdues com un tipus particular 
d’infiltració ràpida, infiltració parcial en una conca i el tipus de complexitat que això 
introdueix, la influència dels tipus d’infiltració en els processos, el desenvolupament 
de l’epicarst i l’existència d’aqüífers epicàrstics, les implicacions que té la precipitació 
sigui en forma de neu o no, el paper del mantell nival segons la seva importància, l’ori-
gen i el flux del CO2 en les diferents parts de l’aqüífer, la circulació a la zona saturada en 
aqüífers de característiques ben diferents, la diversitat de característiques de les zones 
de descàrrega de cadascun dels sistemes…

En un dels exemples –Moixeró– ha estat possible la recerca experimental de la circula-
ció de la zona saturada amb punts d’observació al seu interior.

També té un considerable interès l’anàlisi de la situació espacial dels processos de 
carstificació (dissolució) en el sistema càrstic, és a dir, si la carstificació es desenvolupa 
en el conjunt del sistema (carst superficial i epicarst, zona no saturada i zona saturada) 
o bé, de forma més important, en alguna d’aquestes parts del sistema. En aquest sen-
tit, els sistemes aranesos en general, i particularment els de Joeu i Aigüèira, permeten 
realitzar interessants reflexions.

L’anàlisi del funcionament hidrològic en cadascun dels sistemes ha permès inferir-los 
una estructura característica, és a dir, conèixer i definir un esquema o model conceptual 
per a cada sistema o aqüífer.

En definitiva, el treball realitzat ens introdueix en la diversitat i la complexitat que carac-
teritza el carst i l’aqüífer càrstic i aquests aspectes tenen, així mateix, un marcat interès 
des del punt de vista teòric i de la hidrologia teòrica.

Des d’aquesta perspectiva teòrica s’han realitzat interessants aportacions des de la 
mateixa escola de Moulis (Mangin, 1975 a, 1977, 1978 b, c 1982 b; Bakalowicz, 1979 a, 
1988; Gèze i Mangin, 1980; Mangin i Bakalowicz, 1990). En aquest sentit, a Catalunya, 
els treballs realitzats a Rellinars i als carsts d’alta muntanya als Pirineus (sistemes de 
Joeu, Aigüèira i Tèrme-Pila, Fou de Bor, Fonts del Llobregat i Bastareny) han facilitat 
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algunes aproximacions teòriques d’interès (Freixes, 1986, 1995 a; Freixes et al., 1998 
a, b). Aquestes aproximacions i reflexions s’han realitzat a partir de l’anàlisi de l’estruc-
tura tipus dels sistemes (binària o monàdica) i la seva relació o influència en els models 
hidrogeològics conceptuals que caracteritzen els sistemes; en aquest mateix sentit, la 
reflexió sobre l’energia i el potencial de carstificació implicats en els processos de cars-
tificació es pot abordar a partir dels conceptes de la termodinàmica dels processos irre-
versibles (entropia, ordre, desordre, grau d’organització, evolució lluny de l’equilibri…).

Els resultats de la hidrologia experimental introdueixen una altra perspectiva, un altre 
context en el que situar i utilitzar les observacions de terreny (els aspectes geològics, 
però sobretot els geomorfològics), que adquireixen un altre valor i profunditat.

Els recursos hídrics subterranis avaluats en els sistemes estudiats tenen un interès 
estratègic des de la perspectiva de la hidrologia operativa. En efecte, dels diferents 
sistemes es disposa del coneixement bàsic indispensable, és a dir, d’una bona caracte-
rització hidrogeològica (normalment són suficients les dades d’un cicle hidrològic) com 
per a definir iniciatives de gestió. A més, en tots els sistemes s’ha realitzat una anàlisi 
de l’estructura geològica a un nivell inferior de la descàrrega natural amb l’objectiu de 
conèixer les possibilitats d’existència de reserves profundes.

La utilització dels recursos necessita però d’una aproximació racional, una gestió que 
observi la quantitat, la qualitat i també el punt de vista ambiental.

En conseqüència, es proposa una gestió sostenibilista d’aquests sistemes, és a dir, 
una utilització racional, que exigeix iniciatives de protecció i de coneixement que supo-
saran la realització d’un programa de cartografies hidrogeològiques (i de vulnerabilitat 
i de risc), així com un programa de sondeigs de reconeixement i d’experiències amb 
traçadors.

Les parts teòrica i experimental es complementen amb dos annexos: el primer tracta de 
la termodinàmica dels processos irreversibles aplicada al carst i el segon és un recull 
de fotografies que il·lustren els aspectes més rellevants dels sistemes càrstics experi-
mentals.

1.4 Agraïments

El director d’aquesta tesi ha estat el Dr. Alain Mangin, professor d’investigació i exdirec-
tor del Laboratori Subterrani de Moulis del Centre National de la Recherche Scientifique 
(França) (actualment Station d’Ecologie Experimental, Moulis-CNRS). A més de la direc-
ció d’aquest treball, li dec la part més important de la meva formació com a hidrogeòleg 
del carst, el suport a les meves iniciatives de recerca i una amistat que va més enllà de 
la nostra relació científica.

El tutor de la tesi ha estat el Dr. Albert Casas, catedràtic de Geofísica del Departament 
de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Facultat de Geologia de la Uni-
versitat de Barcelona. Li he d’agrair el seu constant suport i comprensió, sobretot, quan 
he travessat per moments difícils. Ell ho sap molt bé. També li dec una part important 
de la meva formació com a geòleg i hidrogeòleg. Però, el que ha estat i és realment 
important és comptar amb la seva amistat.

El desenvolupament del treball que es presenta, és en gran part, fruit de l’activitat d’un 
equip interdisciplinari i, en conseqüència, és el resultat d’un esforç col·lectiu. De forma 
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cabdal, l’equip ha estat constituït per dos excel·lents professionals de la hidrologia, en 
Manel Monterde i en Joan Ramoneda. La seva contribució ha fet possible l’immens 
treball desenvolupat, el qual ha abastat diferents disciplines: geologia, climatologia, 
hidrodinàmica, hidrogeotèrmia, hidrogeoquímica (geoquímica de les aigües d’alta mun-
tanya), hidrobiologia,11 tractament de les dades i modelització, cartografia hidrogeolò-
gica, cartografia de vulnerabilitat i risc, i aplicació de la tecnologia dels sistemes d’in-
formació geogràfica; la seva aportació ha estat fonamental en tot el treball de camp 
realitzat i en el monitoratge dels diferents sistemes estudiats i també en la posada a 
punt de mètodes de mesura d’una gran diversitat de paràmetres, indispensables en la 
recerca hidrològica a l’alta muntanya i l’anàlisi química de les aigües d’alta muntanya.

La meva sort és que, al llarg de més de 30 anys, quasi mitja vida, he pogut impulsar la 
recerca del carst a Catalunya amb la seva inestimable col·laboració i suport constants. 
Els amics Manel i Joan es mereixen, per tant, el meu respecte, reconeixement i agra-
ïment més profunds. La seva aportació en tot el treball realitzat ha estat fonamental.

En el marc de la recerca hidrogeològica realitzada es desenvoluparen dos projectes eu-
ropeus aconseguits per via de competència.1 Aquests projectes van permetre comptar 
amb dos becaris postdoc, el Dr. Jean Pierre Morin i la Dra. Laurence Gourcy, de gran qua-
litat professional i humana. A la Laurence i al Jean Pierre els vull agrair la seva coratjosa 
dedicació i col·laboració en el desenvolupament dels projectes i també la seva amistat.

El meu germà Ramon ha realitzat la revisió ortogràfica i d’estil dels textos fins arribar a l’ori-
ginal definitiu. La seva ha estat, en tot moment, una col·laboració inestimable. Li vull agrair 
la intensa dedicació i generositat, però, sobretot, el suport moral en moments difícils.

L’Albert Martínez, geòleg, estudiós de les estructures dels Pirineus, però també excel-
lent dibuixant, ha tingut cura d’una part molt important de les il·lustracions. La seva 
ajuda en l’acabament de la tesi i el seu suport i amistat han estat molt importants.

El geòleg i amic Francesc Domingo m’ha aportat nombroses idees i suggeriments sobre 
la geologia i l’estructura geològica dels sistemes de les Fonts del Llobregat i de la Fou 
de Bor i també sobre la geologia del massís del Moixeró. Així mateix, ha contribuït en 
l’anàlisi i en la interpretació de l’estructura geològica profunda de l’aqüífer de les Fonts 
del Llobregat i en la realització del tall geològic del Túnel del Cadí que s’ha basat tant 
en les dades aportades per la cartografia geològica del Moixeró com en les obtingudes 
a partir de l’excavació del túnel (vegeu l’apartat de l’alt Llobregat).

Al geòleg Josep M. Cervelló, amb qui he compartit la inquietud pel carst des de totes 
les perspectives possibles, li he d’agrair l’impuls de tot el treball realitzat en els pale-
ocarsts de Catalunya i la seva col·laboració en nombroses qüestions d’aquesta tesi; 
però, finalment, el millor que m’ha passat amb el Josep M. ha estat compartir sense 
límits la passió per les Ciències de la Terra, particularment les sortides de camp, i so-
bretot comptar amb el seu suport i amistat incondicionals.

Al Dr. Francesc Calvet, que malauradament ja no es troba entre nosaltres, li dec una 
part significativa de la meva formació com a geòleg, particularment en roques carbo-
nàtiques. I li he d’agrair el suport en les recerques sobre el paleocarst a Catalunya, així 
com una gran comprensió cap a les meves iniciatives i una gran amistat.

Els treballs experimentals preliminars al desenvolupament d’aquesta tesi van comptar 
principalment amb el suport dues institucions: el Servei Geològic de Catalunya-Institut 
Cartogràfic de Catalunya i la Junta d’Aigües de Catalunya. La tesi s’ha desenvolupat 



INTRODUCCIÓ GENERAL

25

finalment amb el suport de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i del 
Laboratori Subterrani de Moulis (CNRS, França).

Del Servei Geològic he d’expressar el meu agraïment als seus dos caps, Dr. Cai Puig-
defàbregas i Dr. Antoni Roca, ambdós recolzaren les iniciatives per a conèixer millor el 
carst de Catalunya.

Del Laboratori Subterrani de Moulis, on en nombroses estades vaig rebre una inestima-
ble formació metodològica en anàlisi de sistemes i hidrologia experimental del carst, 
tinc d’esmentar el suport i els suggeriments rebuts per part dels diferents investigadors 
de l’equip interdisciplinari dedicat a la hidrologia del carst: Dr. Raymond Roux, Sr. Do-
minique d’Hults, Dr. Claude Andrieux12, Dr. Michel Bakalowicz i Dr. Alain Mangin.

Al Dr. David Labat matemàtic del Géosciences Environnement Toulouse, Universitat de 
Toulouse-CNRS-IRD-OMP, li he d’agrair la bibliografia sobre l’anàlisi multifractal aplicat 
a la hidrologia del carst.

Als amics Dr. Josep Anton Muñoz, Dr. Jaume Vergés i Jordi Cirés, estudiosos de la es-
tructura geològica i de la relació tectònica-sedimentació en els Pirineus, els he d’agrair 
el seu suport en resoldre nombroses qüestions i la col·laboració en els treballs de camp.

El Dr. Josep Anton Muñoz m’ha ajudat amb les interpretacions i generalitzacions dels 
resultats de la seva tesi. Li he d’agrair les explicacions sobre les grans estructures tec-
tòniques de l’orogen pirinenc i molt particularment la seva contribució en la realització 
de talls geològics dels carsts aranesos de Joeu i de Tèrme-Pila i l’anàlisi de detall de la 
geologia de la zona de descàrrega d’ambdós sistemes. També ha contribuït en l’anàlisi 
de l’estructura geològica del sistema de les Fonts del Llobregat.

Al Dr. Jaume Vergés li agraeixo els comentaris sobre la seva tesi i nombrosos suggeri-
ments de l’evolució de les conques pirinenques, la tectogènesi de l’orogen i la definició 
d’unitats estructurals i la seves relacions.

Amb el geòleg Jordi Cirés, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, he discutit 
nombroses qüestions relatives a la geologia de la totalitat del sistemes càrstics estudi-
ats i li he d’agrair també la seva col·laboració en el treball de camp per realitzar el tall 
hidrogeològic de Liat a les ressurgències de Pila i Tèrme.

Al Dr. Joan Palau, que va estudiar en la seva tesi el massís de Marimanha, li he d’agrair 
els interessants comentaris sobre la geologia del massís i la realització de talls geo-
lògics i les anades al camp. M’ha aportat les interessants publicacions realitzades al 
massís de Marimanha i, sobretot, el seu suport i amistat.

Als també companys de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Mariona Lo-
santos i Xavier Berástegui, els agraeixo la seva ajuda a entendre i resoldre nombroses 
qüestions sobre la geologia de Catalunya i en particular sobre les formacions calcàries 
dels Pirineus.

Al company Heribert Florensa, que formava part de la Unitat d’Hidrogeologia del Servei 
Geològic de Catalunya i, posteriorment, del Servei de Recursos Hídrics Subterranis i Re-
cerca de la Junta d’Aigües de Catalunya, li he d’agrair el seu constant suport i amistat.

Al Dr. Jaume Bordonau li agraeixo la lectura crítica i els suggeriments relatius als apar-
tats sobre el glacialisme i el carst aranès.
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Més enllà dels col·laboradors més immediats he comptat amb les aportacions de nom-
brosos geòlegs i experts en hidrogeologia, molt especialment de Joan Orta i Josep 
Escobet, bons coneixedors de la geologia del Moixeró i del Túnel del Cadí.

Un agraïment particular al geòleg i hidrogeòleg Jordi Montaner per la seva contribució 
en la posada a punt de la metodologia de cartografia hidrogeològica.

A tots els companys de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona que 
m’han donat el seu suport, particularment els pertanyents al Departament de Geoquí-
mica, Petrologia i Prospecció geològica.

En el desenvolupament dels projectes europeus he d’agrair especialment el suport dels 
Doctors M. Bakalowicz (BRGM, CNRS) i M. Monnin (Universitat de Montpellier, Géoflui-
des-Bassins-Eau).

Al Dr. Michel Bakalowicz li dec una part molt important de la meva formació en hidro-
geoquímica del carst, les observacions sobre la utilització dels paràmetres de l’equilibri 
calcocarbònic com a indicadors hidrogeològics i l’aplicació de les anàlisis factorials a 
les dades geoquímiques de l’aigua. També li haig d’agrair el seu interès i suport perquè 
l’equip d’hidrogeologia del Servei Geològic de Catalunya participés en projectes euro-
peus de recerca.

Al Dr. Michel Monnin del CNRS-Universitat de Montpellier li he d’agrair la invitació a 
participar en projectes europeus i el suport en el seu desenvolupament.

A l’espeleòleg Antoni Asensio li agraeixo la informació sobre les cavitats i les surgències 
de la serra del Cadí i l’alt Llobregat i el suport en el treball de camp.

Al Joan Casamartina i la Roser Gómez, amic i amiga, els agraeixo les fotografies de la 
Fou de Bor en situació de crescuda.

Als amics espeleòlegs Jordi Farriol i David Camps els he d’agrair el suport en l’explora-
ció de la cova del mall de l’Artiga, situada a 2400 m d’altitud, a la conca del sistema de 
Joeu, i també les interessants fotografies d’aquest fenomen espeleològic.

A l’espeleòleg i informàtic José Angel Arroyos, la seva amistat i el suport en matèria 
informàtica.

Al matemàtic i professor Carles Ros l’ajuda en la realització informàtica de les equacions.

Al biòleg i espeleòleg Jesús Gabaldón, amb qui tinc la sort de compartir les inquietuds 
per l’epistemologia i el sentit de la ciència, li he d’agrair el suport en moments difícils i 
la seva amistat.

A l’espeleòleg i amic, Jordi Icart, que ja no es troba entre nosaltres, li he d’agrair la in-
formació topogràfica i les fotografies sobre l’avenc de Bargadèra (sistema de Lastoar a 
la val d’Aran).

A la Sra. Roser Faure li he d’agrair la interessant documentació aportada i el seu asses-
sorament sobre l’aranès.

A l’amic Lleonart Matía, responsable de control de qualitat de l’aigua d’AGBAR, el seu 
suport a l’experiència de traçat del sistema Tèrme-Pila.
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Al Sr. Jordi García, director del Parc Natural del Cadí-Moixeró, l’interès i el suport per a 
poder desenvolupar les recerques en l’àmbit del parc.

Un agraïment molt especial a tots els espeleòlegs de l’Espeleo Club Sabadell.

També he d’expressar el meu agraïment als experts i científics següents:

Al Dr. Jean Luc Seidel, de la Universitat de Montpellier, la realització de les anàlisis 
d’elements traça en una gran diversitat d’aqüífers de Catalunya, en el marc dels dos 
projectes europeus abans esmentats.

A la Dra. Marta Estrada de l’Institut de Ciències del Mar (Consell Superior d’Investigaci-
ons Científiques) i als seus col·laboradors, les facilitats donades en la realització de les 
anàlisis de la fluoresceïna de les experiències realitzades als carsts de Tèrme-Pila i Joeu.

A la Dra. Gemma Rauret del Departament de Química Analítica de la Facultat de Ci-
ències Químiques de la Universitat de Barcelona per la realització de l’anàlisi del Ca2+, 
Mg2+, Na+ i K+.

Als Serveis Científicotècnics de la Universitat de Barcelona i especialment a la seva 
directora, la Dra. Montserrat Baucells, la seva contribució en la realització d’analítiques 
diverses: deuteri i oxigen-18, fluoresceïna, liti i elements traça.

Al Dr. Jorge Wagensberg, professor de termodinàmica dels processos irreversibles i Di-
rector científic de la Fundació “la Caixa”, li he d’agrair la bibliografia tramesa i els seus 
comentaris.

Al Dr. Enric Banda, professor d’investigació del CSIC i actualment Director de l’Àrea de 
Ciència, Recerca i Medi Ambient de la Fundació “la Caixa”, que sempre m’ha encoratjat 
en les meves inquietuds, li he d’agrair el seu suport i suggeriments.

Al Dr. Antonio Pulido-Bosch de la Universitat d’Almeria, per la bibliografia i suggeri-
ments, però sobretot pel suport constant que m’ha donat i per la seva amistat.

Al Dr. José María Calaforra de la Universitat d’Almeria, per la bibliografia facilitada, pel 
seu suport i amistat.

Així mateix, he d’agrair als Drs. Antonio Pulido-Bosch i José María Calaforra que em con-
videssin a impulsar la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst (SEDECK), 
indubtablement una de les millors iniciatives dels darrers temps en la comunicació dels 
carstòlegs i espeleòlegs i en la divulgació i coneixement del carst a nivell de tot l’estat.

Als Drs. Iñaqui Antigüedad i Tomás Morales de la Universitat del País Basc per les seves 
tesis i la bibliografia aportada i pel seu suport i amistat.

Al Dr. Manuel López Chicano de la Universitat de Granada, la tramesa de la seva tesi 
doctoral.

Al Dr. Josep Manuel Pascual de la Universitat de Lleida per l’interès, la seva tesi docto-
ral i la documentació facilitada.

Als Drs. Henry Roques de l’Institut Nacional de Ciències Aplicades de Toulouse, William 
Back del Servei Geològic d’Estats Units i Jean Charles Fontes de la Universitat Pierre et 
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Marie Curie de Paris (que malauradament ja no es troba entre nosaltres), la tramesa de 
bibliografia que tant m’ha ajudat en els diferents treballs realitzats.

Al Dr. Carles Ayora del CSIC per la lectura crítica de l’apartat teòric dedicat a la hidro-
geoquímica i pel seu interès i suport.

A l’amic, Dr. Jaume Masoliver, catedràtic de Física de la Universitat de Barcelona per la 
seva ajuda a entendre diferents aproximacions i tècniques aplicades a l’anàlisi de series 
temporals: anàlisi no tendència de les fluctuacions, anàlisi d’escala, desenvolupament 
de sèries de Volterra (Volterra expansions), anàlisi dels moments i identificació dels 
nuclis (kernel).

Als Srs. Carles Farré i Lluís Félez de FECSA-ENDESA, les dades facilitades i el suport 
al treball realitzat a la Val D’Aran.

Al Sr. Jordi Gavaldà pel seu suport i la informació facilitada.

Al Sr. César Ferrer de la Confederación Hidrográfica del Ebro per l’interès i les facilitats 
en el treball desenvolupat a la Val d’Aran.

Al Dr. José Antonio Cuchí de la Escuela Politécnica Superior de Huesca pel seu interès 
i el suport a les iniciatives de recerca a l’alt Éssera.

Al Dr. Joaquín García-Sansegundo de la Universitat d’Oviedo, els comentaris sobre la 
geologia de la Val d’Aran.

A la Dra. Alicia Cámara, catedràtica d’Història de l’Art de la UNED, les informacions i la 
bibliografia sobre l’enginyer Tiburzio Spannocchi.

Als responsables del Túnel del Cadí SA, la informació facilitada i el suport a la recerca 
experimental.

Al Sr. Jaume Codina, excursionista i bon coneixedor del Moixeró, per la seva col-
laboració en el treball de camp i les interessants observacions sobre la Fou de Riu.

Al Sr. Joan Marginet, exalcalde de Riu de Cerdanya, les informacions relatives a les 
fonts i captacions d’abastament d’aigua potable de Riu.
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2 TEORIA I METODOLOGIA

2.1 Carst: concepte i aproximacions

2.1.1 Introducció

Les roques carbonàtiques ocupen una extensió del 10% de les terres emergides, la 
qual cosa en el context de la Terra ha de considerar-se com a molt important. Aquestes 
roques han estat i estan sotmeses a l’acció dels processos geodinàmics externs i in-
terns. D’aquesta manera, els carbonats, originàriament formats en grans conques mari-
nes, són incorporats per les orogènies a les serralades i formen part de relleus enèrgics. 
En altres situacions, que resulten d’evolucions geodinàmiques diferents –carbonats en 
conques d’avantpaís, carbonats posttectònics en estructures de distensió neògenes i 
quaternàries–, a vegades quasi sense deformació, formen part d’àrees o dominis tabu-
lars i d’escàs relleu, o bé es situen en planes i depressions.

Les deformacions tectòniques modifiquen substancialment la naturalesa sedimentà-
ria i diagenètica dels materials carbonàtics i alteren les seves propietats físiques. Així, 
els carbonats adquireixen, a més de la porositat primària, una porositat secundària 
constituïda per les discontinuïtats tectòniques que facilita la circulació subterrània de 
les aigües i els processos de dissolució (Karst. Important karst regions of the northern 
hemisphere, editors Herak i Stringfield, 1972; Ford, 1988, in Paleocarst, editors N. P. 
James i P. W. Choquette; Andreychouk et al., 2009 ).13

Les grans regions càrstiques del planeta estan situades en la seva majoria a les àrees 
de plegaments alpins: Papua Nova Guinea, Nova Zelanda, sud de la Xina, Kurdistan, 
Malàisia, Indonèsia, serralades occidentals nord-americanes, Mèxic, Amèrica Central i 
Antilles, serralada andina, l’Atlas africà i, a Europa, el perímetre alpí circummediterrani: 
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Bètiques, Pirineus, Pics d’Europa, serralades Ibèrica i Costera Catalana, les Cevenes, 
els Alps, les serralades dinàriques fins a Grècia, els Càrpats, el Caucas i les grans ex-
tensions càrstiques turques del Taurus i Antalya. Altres regions, també importants, se 
situen en àrees de plegaments més antics (caledonians, hercinians i apalatxians), en les 
plataformes calcàries paleozoiques del centre dels Estats Units o en els escuts precam-
brians i cambrians de Brasil i Sud-Àfrica. Aquest conjunt de regions i serralades són, 
de forma cabdal, els dominis geològics de desenvolupament dels carsts de gravetat o 
meteòrics, que són els que s’estudien en aquest treball als Pirineus (Mangin, 1978 c; 
Cervelló i Freixes, 1989, 1992).

La naturalesa i característiques dels processos geodinàmics externs i interns són deter-
minants dels potencials d’erosió. L’acció de les aigües o fluids serà diferent segons siguin 
les característiques dels potencials d’erosió, produint-se diferents situacions d’interacció 
aigua-roca o dels fluids amb la roca. Si l’acció és eminentment mecànica, es produirà 
una erosió mecànica superficial (Mangin, 1975 a; Trudgill, 1985), però si el procés d’ero-
sió és eminentment químic, el fenomen és la dissolució o carstificació. El fenomen de 
la carstificació pot presentar-se, però, en condicions geodinàmiques ben diverses i el 
motor pot ser també diferent: gravetat, termoconvecció, químic..., així en resulten els 
següents tipus: els carsts de gravetat, els litorals (marins) o de potencial químic, els hidro-
termals en sentit estricte, els hidrotermals carbogasosos i, finalment, els carsts sulfúrics 
(Mangin, 1982 b; Bakalowicz, 1979 a, 1986 b; Bakalowicz et al., 1987; Gunn, 1986; Ford, 
1988; Hill, 1990, 1995; Ford i Williams, 1989; Dublyansky N.V., 1980, 2000 Dublyansky 
Y.V 1995; Klimchouk i Ford, 2000; Lowe et al., 2000; Andreychouk et al., 2009). Les ca-
racterístiques físiques relatives al funcionament i l’estructura dels diversos tipus de carsts 
seran diferents segons el motor i el procés que els hagi originat; en efecte, la distribució 
dels buits que resulti de la carstificació serà diferent segons el carst sigui de tipus hidro-
termal o meteòric (per gravetat). En els carsts hidrotermals i sulfúrics la totalitat o una 
part dels fluids responsables de l’acció de dissolució pot tenir origen profund (CO2 de 
descarbonatació de l’escorça, processos relacionats amb jaciments d’hidrocarburs...).

Aquest treball tracta de la hidrogeologia de les roques carbonàtiques i dels carsts clàs-
sics o meteòrics a partir d’exemples d’alta muntanya dels Pirineus.

La primera part, a la qual correspon aquesta introducció, té com a objectiu sintetitzar els 
resultats i les idees més importants de les recerques realitzades sobre la hidrogeologia 
de les roques carbonàtiques i el carst. Per aquest motiu s’han recollit les aportacions 
tant dels corrents o escoles nord-americana i anglesa com de les franceses, suïsses i 
de l’antiga Iugoslàvia, per referir, solament, les que són més importants i conegudes.

Aquesta part primera és una síntesi de caràcter molt general. En aquest sentit, la rea-
lització d’un treball aprofundit de caràcter estrictament epistemològic aportaria segu-
rament idees crítiques sobre la idoneïtat de les definicions de carst i d’aqüífer càrstic 
realitzades des de les diferents aproximacions hidrogeològiques i, fins i tot, des d’apro-
ximacions no hidrogeològiques.

En aquests aqüífers, un aspecte molt important és el tipus d’estructura del reservori 
que constitueix la zona inundada –fissural (o de carstificació incipient o poc desenvo-
lupada), càrstica ben desenvolupada (amb drenatge i sistemes annexos al drenatge), 
càrstica molt desenvolupada (únicament amb estructura de drenatge) o bé càrstica no 
funcional–.

A l’aqüífer càrstic, la carstificació és la responsable del desenvolupament de l’estruc-
tura de buits que forma el reservori (Freixes, 1993). El desenvolupament més o menys 
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important de la carstificació determina que existeixen aqüífers amb una estructura de 
buits ben diferent:

§ estructura fissural (o càrstica feblement desenvolupada) i homogènia (amb una 
funció reservori que pot anar de poc a molt important),

§ estructura càrstica (mitjanament o ben desenvolupada) amb elements de dre-
natge i sistemes annexos al drenatge (amb una important funció reservori),

§ estructura càrstica molt desenvolupada (molt evolucionada) constituïda essenci-
alment per elements de drenatge (i absència de sistemes annexos i de la funció 
reservori) i,

§ estructura càrstica desenvolupada, però no funcional (inundació generalitzada 
del carst, funció reservori important).

L’interès en definir el carst des d’una perspectiva hidrològica permet anar més enllà de 
la visió descriptiva, parcial o reduccionista que aporten la hidrologia clàssica i la geo-
morfologia. No obstant això, la reflexió és interessant situar-la en un marc més ampli, 
com és el de la hidrogeologia de les roques carbonàtiques.

Les aportacions sobre el coneixement de la circulació de l’aigua com a procés fona-
mental en el medi càrstic s’han analitzat a partir de diferents disciplines: hidrodinàmica, 
hidrogeotèrmia, hidrogeoquímica i hidrobiologia.

El treball experimental realitzat en diferents aqüífers de Catalunya s’ha concretat prin-
cipalment des de les aproximacions hidrodinàmica, hidrogeotèrmia i hidrogeoquímica. 
La hidrobiologia fou abordada solament en un primera aproximació al sistema de Re-
llinars (Freixes, 1986; Ramoneda i Freixes, 1988). No obstant, també s’han fet filtratges 
als sistemes de les Fonts del Bastareny, Uelhs deth Joeu i Aigüèira, però pràcticament 
no s’han treballat les dades obtingudes i, en conseqüència, no es tractaran en aquest 
treball.

L’aportació de l’equip del Laboratori Subterrani de Moulis (LSM) (CNRS, França): apro-
ximació funcional, ha estat detingudament analitzada i de fet constitueix la columna 
vertebral dels continguts tractats en aquesta introducció teòrica i metodològica. Això té 
una clara explicació: els resultats aportats per aquest laboratori constitueixen la contri-
bució més important al coneixement del carst durant les tres darreres dècades del segle 
XX i, com ja havia estat assenyalat anteriorment (Cervelló et al., 1982; Cervelló i Freixes, 
1989, 1992; Freixes, 1993, 1995 a), suposen un trencament conceptual i epistemològic 
amb les idees clàssiques de la hidrologia i geomorfologia càrstiques (Bachelard, 1974; 
Popper, 1977; Kuhn, 1977; Moulines, 1982; Freixes, 1995 a).

En efecte, el treball realitzat al Carst Experimental de Baget i en altres unitats del carst 
de l’Arieja (Mangin, 1978 b, c; Bakalowicz, 1978, 1986 a; Andrieux, 1978; Rouch, 1978) 
defineix i delimita el carst com a medi físic, quantifica el desenvolupament del fenomen 
i aporta un model o esquema conceptual que aproxima de forma global la realitat del 
carst.

Aquesta esquematització, com posteriorment s’ha constatat (Sorriaux, 1982; Bakalowi-
cz, 1988; Mangin 1978 b; Mangin, 1982 b; Freixes, 1993; Cervelló i Freixes, 1992), s’ha 
demostrat de gran utilitat d’una banda en l’estudi i l’anàlisi de la significació del modelat 
càrstic i, d’una altra, en l’anàlisi dels paleosistemes càrstics.



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

34

2.1.2 Carst: concepte, importància i interès aplicat. Aproximacions en el conei-
xement del carst: geomorfologia, espeleologia i hidrogeologia. Considera-
cions epistemològiques

2.1.2.1 Carst: concepte, importància i interès aplicat

La regió natural de Karst (Kras) es troba al NE de l’Adriàtic, aproximadament entre Tries-
te i Ljubljana (Eslovènia) a les províncies anomenades d’Ístria i Carniola de l’antic imperi 
austrohongarès. Aquesta regió presenta un conjunt de característiques morfològiques i 
hidrològiques originals que han universalitzat la utilització del topònim Karst –Carst, en 
català– per a definir regions amb una fenomenologia semblant arreu del planeta.

Gèze (1973) defineix el carst com “tota regió constituïda per roques carbonàtiques 
compactes i solubles (calcàries i dolomies), en les quals apareixen formes superficials 
(exocarst) i subterrànies (endocarst) característiques”; aquest autor assenyala que als 
dominis càrstics no si poden aplicar les regles generals de la geomorfologia ni de la 
hidrogeologia (vegeu Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a).

El concepte de carstificació l’introdueix Gèze (1973) com el conjunt de processos que 
determinen la gènesi i evolució de les formes superficials i subterrànies d’una regió 
càrstica (vegeu Mangin, 1975 a).

Més endavant es veurà l’interès que assoleix una definició hidrològica i global del carst 
(Mangin, 1975 a, 1978 c, 1982 b); aquesta definició consisteix en entendre el carst en el 
seu conjunt i, en aquest sentit, serà fonamental la unitat escollida per a descriure aquest 
conjunt. La unitat és el sistema càrstic.

A l’originalitat física del carst i l’interès que suscita la seva complexitat des del punt 
de vista de la recerca, cal afegir una gran importància econòmica i ambiental (Mangin, 
1978 a) i una no menys important significació cultural. En efecte, com molt bé afirma 
Avias (1978), de les característiques del carst i de la seva important repartició o dis-
tribució a les terres emergides en deriva una gran importància econòmica i humana. 
Per exemple, la zona perimediterrània ha estat el bressol de grans civilitzacions que 
han crescut en les proximitats de regions càrstiques o en elles mateixes, i és també 
en aquest domini geogràfic que s’hi desenvoluparen, a l’abric del carst, algunes de les 
primeres civilitzacions prehistòriques (Freixes et al., 1998 d).

Les diferents característiques del carst o, més genèricament, del país calcari permeten 
situar la importància i l’interès d’aquests espais en l’ordenació del territori, és a dir, en els 
estudis de planificació física del territori. Qualsevol iniciativa o plantejament d’ordenació 
del país càrstic (obra pública: barratges, carreteres, túnels; actuacions urbanístiques en 
general: nuclis urbans i urbanitzacions de segona residència, polígons industrials, abo-
cadors de residus urbans i industrials...) haurà de considerar l’originalitat del medi càrstic 
per a poder avaluar les possibilitats reals de viabilitat i els efectes que s’hi produiran.

La importància econòmica ve determinada pel paper de magatzem o trampa, no so-
lament de recursos hídrics sinó també de diferents minerals (hidrocarburs, bauxites, 
fosforita, carbó, sulfurs metàl·lics diversos...) ( Avias, 1978; Mangin, 1978 a).

Els paleocarsts presenten un gran interès pels recursos minerals que s’hi exploten, però 
també des de la perspectiva de la reconstrucció paleoambiental (i paleogeogràfica) i 
de l’evolució geològica (Astruc, 1987; Cervelló, en preparació). En efecte, la “memòria” 
dels paleocarsts14 ha estat, és i serà en un futur immediat un dels tipus d’enregistrament 
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sedimentari que més informació pot subministrar de l’evolució dels temps geològics 
cenozoics: Oligocè-Miocè i, òbviament, del Plioquaternari. La consideració d’aquests 
aspectes és molt important des del punt de vista de la paleoecologia humana (Canal 
i Carbonell, 1989). Aquesta perspectiva de treball en l’àmbit dels Pirineus pot ser de-
terminant per establir una successió rigorosa dels esdeveniments, tant des del punt 
de vista de l’evolució de l’orogen com dels processos geodinàmics externs (Sorriaux, 
1982; Astruc, 1987, 1989; Cervelló i Freixes, 1992); en aquesta memòria s’assenyalaran 
algunes qüestions d’interès relatives a l’evolució dels Pirineus.

2.1.2.2 Aproximacions en el coneixement del carst

En l’actualitat el carst s’investiga des de tres aproximacions diferents: la geogràfica 
o geomorfològica, l’espeleològica i la hidrogeològica (Mangin, 1975 a, 1985; Freixes, 
1993, 1994, 1995 a).

L’aproximació geogràfica o geomorfològica s’ha ocupat, essencialment, de la morfolo-
gia superficial del carst i dels mecanismes fisicoquímics: quantitat d’aigua, temperatu-
ra, producció de CO2…, encara que tractats d’una manera parcial. Aquesta perspectiva 
ha conduït a una classificació climàtica dels carsts (Nicod, 1972; Maire, 1990; Salomon 
i Maire, 1992; Mangin, 1978 c, 1982 b; Bakalowicz, 1979 a; Gèze i Mangin, 1980; Man-
gin i Bakalowicz, 1990) i a una anàlisi i concepció antropomòrfica de l’evolució càrstica 
(formes joves, madures i senils) (Llopis Lladó, 1970; Reynaud, 1971).

L’aproximació espeleològica insisteix en la descripció i l’origen de les cavitats subterrà-
nies, és a dir, de l’endocarst. La seva referència més important són els treballs de Martel 
(1921), en els quals es considera el riu subterrani com a màxim exponent de l’estructura 
del carst. En aquesta perspectiva el carst és definit a partir de les observacions a les 
cavitats (Renault, 1967 a, b, 1968 a, b); aquesta visió del carst que aporta l’aproximació 
espeleològica és també reduccionista i antropomòrfica.

L’aproximació hidrogeològica estableix la circulació hídrica subterrània com l’aspecte 
essencial en la definició del medi càrstic, tot introduint el concepte d’aqüífer. La prime-
ra referència important la constitueixen els treballs de Meinzer (1923) i, posteriorment, 
autors com Davis (1930), Swinnerton (1932, 1942) i Ford (1965, 1973).

Des de la hidrogeologia, com s’analitza més endavant, hi ha diverses escoles o aproxi-
macions: les que es basen, en general, en la hidrologia dels medis porosos i en d’altres 
supòsits (escola anglosaxona, escola de Neuchâtel…) i la que es fonamenta en el co-
neixement del funcionament del medi hidrogeològic o aproximació funcional.

2.1.2.3 Consideracions epistemològiques

La consideració de les diferents aproximacions o tendències en el coneixement del carst 
(Mangin, 1984 a; Freixes, 1993, 1995 a) contribueix a clarificar la significació de l’aporta-
ció de Moulis –aproximació funcional– particularment des del punt de vista epistemològic 
i metodològic. En efecte, l’aportació del LSM trenca amb els conceptes i les idees ante-
riors. Es parteix d’una aproximació de supòsits epistemològics i metodològics diferents.

El carst s’ha d’entendre des de la hidrogeologia, però no des de la hidrogeologia dels 
medis porosos (llei fenomenològica de Darcy), excessivament restrictiva en les condi-
cions hidrodinàmiques que suposa. El carst, aqüífer o sistema càrstic s’ha d’estudiar a 
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partir de l’anàlisi dels seus efectes, és a dir, analitzant el seu funcionament o compor-
tament. Això es fa des de les possibilitats teòriques i metodològiques de l’enfocament 
sistèmic i de l’anàlisi de sistemes. Es tracta de quantificar els processos. La recerca 
és experimental i té un perfil interdisciplinari (Antiseri, 1972; Kline, 1995). Des de l’en-
focament sistèmic i hidrològic s’utilitzen les disciplines que investiguen les diferents 
característiques de l’aigua: el cabal, la temperatura, la composició química i isotòpica, 
i la fauna aquàtica. En definitiva, la realitat física –sistema càrstic– que descobreix la 
hidrodinàmica també és palesa des de la geotèrmia i la química de les aigües subterrà-
nies, així com des del punt de vista biològic o ecològic: el carst és un ecosistema.

Les cavitats –coves i avencs– deixen de ser una referència i, en certa manera, deixen de 
ser un obstacle epistemològic. En aquest sentit, se supera la concepció espeleològica 
ja que és una visió limitada del carst. Les observacions que es fan a les cavitats tenen 
sentit quan se les ubica i contextualitza en el sistema o aqüífer càrstic. Així mateix, té 
un gran interès la distinció entre el carst funcional o actual i el paleocarst, inactiu des 
del punt de vista hidrològic en el sentit de la definició de Mangin (Freixes, 1986, 1993; 
Antigüedad, 1986; Obarti, 1987; Padilla, 1990; Morales, 1991; Andreo, 1997).

2.1.3 El punt de vista hidrogeològic o l’anàlisi de processos del carst

2.1.3.1 Introducció

Aquests darrers anys, en l’àmbit de coneixement de les Ciències de la Terra, s’ha pro-
duït una clara inflexió: d’idees estàtiques i fixistes s’ha passat a idees més cinemàti-
ques i dinàmiques; això ha succeït a nivell dels grans processos geodinàmics com la 
Tectònica de Plaques, però també en els processos d’origen exogen, en la interacció 
d’uns i altres (Beaumont et al., 1992), i també en la recerca de la interacció dels proces-
sos físics amb la biosfera o ecosfera.

L’estudi dels processos geoquímics (cinètica), per exemple, ha adquirit una importància 
notòria en l’anàlisi de dominis físics ben diferents de l’escala microscòpica (creixement 
cristal·lí) a la macroscòpica: metasomatisme i processos associats en la intrusió de 
plutons i, fins i tot, en la recerca del flux i el transport (transport reactiu) de sistemes 
hidrogeològics en conques sedimentàries de grans dimensions, conques en distensió... 
(Lasaga, 1997).

Així mateix, s’han introduït nous punts de vista que han tingut un paper de renovació 
teòrica, epistemològica i metodològica. Aquest és el cas de l’anàlisi de sistemes dinà-
mics i la termodinàmica dels processos irreversibles, entre altres (Mangin, 1978 c, 1982 
b, 1994 a; Prigogine, 1974; Nicolis i Nicolis, 1987; Freixes, 1995 a; Lasaga, 1997).

En les ciències hidrològiques, així mateix, hi ha hagut una important evolució; concreta-
ment, en la recerca dels aqüífers càrstics, Mangin (1975 a, 1978 c , 1982 b, 1998) ha intro-
duït d’una banda el concepte de sistema dinàmic i de l’altra les idees de la termodinàmica 
dels processos irreversibles (Freixes, 1993, 1995 a). Els sistemes càrstics constitueixen els 
sistemes hidrogeològics més complexos. En conseqüència, el carst i aqüífer càrstic ne-
cessiten de les aproximacions pròpies de l’anàlisi dels sistemes complexos i de la comple-
xitat (Mangin, 1996; Prigogine, 1983, 1991; Wagensberg, 1985; Nicolis i Prigogine, 1992; 
Prigogine i Stengers, 1983, 1990; Le Moigne, 1990; Solé i Manrubia, 1996; Spire, 2000).

Mangin ha proposat una aproximació fractal per a la modelització i simulació de l’aqü-
ífer càrstic (Mangin, 1986 a, b) i, posteriorment, amb dades experimentals ha posat en 
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evidència la no linealitat dels aqüífers càrstics a partir de l’anàlisi del seu comportament 
caòtic (Mangin, 1996).

L’estudi hidrològic del carst des d’una òptica funcional (Mangin, 1975 a, 1982 b, 1984 a, 
1986 b; Freixes, 1993; Bakalowicz, 2005) se situa, precisament, en la perspectiva d’una 
anàlisi global –sistèmica– dels processos que caracteritzen i defineixen aquest medi.

2.1.3.2 Aproximacions actuals en la hidrogeologia del carst: les escoles hidroge-
ològiques

2.1.3.2.1 Referències històriques: Grund, Meinzer, Martel, Lehmann i Davis

Abans d’analitzar les dues grans tendències en la recerca del carst (aqüífers carbonà-
tics), es tractaran algunes referències històriques que facilitaran la comprensió de les 
recerques actuals.

Les idees modernes sobre la hidrogeologia de les roques carbonàtiques es deuen a 
Grund (1903 in Mangin, 1985), que de manera intuïtiva considerà l’existència d’aqüífers 
amb importants reserves en el carst (la “Grundwasser”) i també particularitats de la 
dinàmica d’aquests aqüífers amb circulacions preferencials conseqüència dels proces-
sos de carstificació (la “Karstwasser”).

Martel (1921) refutà les idees de Grund negant les possibilitats aqüíferes del medi càrs-
tic i assegurant que la circulació hídrica subterrània es limitava i tenia com a màxima 
expressió els rius subterranis, així ignorava l’existència de reserves significatives. Òbvi-
ament la visió de Martel, marcadament antropomòrfica, es basava exclusivament en la 
observació directa a partir de l’exploració espeleològica. Efectivament, les consideraci-
ons de Martel se situen clarament dins de l’aproximació espeleològica, molt lluny d’una 
anàlisi quantitativa i global del carst.

Posteriorment, Meinzer (1923 in Mangin, 1985) establí les bases de la hidrogeologia 
quantitativa, en les quals l’escola anglosaxona fonamenta les idees sobre l’origen del 
carst i l’espeleogènesi (Davis, 1930; Swinnerton, 1932; Ford, 1965, 1973).

Lehmann (1932 in Mangin, 1985), en els seus treballs sobre roques carbonàtiques, es-
tablí un model conceptual sintetitzant les idees de Martel i Grund, és a dir, d’una banda 
considerà l’existència d’estructures de drenatge i, de l’altra, la d’estructures de reserva.

En aquestes primeres idees d’innegable interès s’hi troben les referències que han con-
duït a la configuració de diferents escoles o tendències en la investigació hidrogeolò-
gica del carst. D’una banda hi ha l’escola anglosaxona amb importants aportacions 
nord-americanes, angleses i alemanyes (Quinlan i Ewers, 1985; Ford i Williams, 1989; 
Smart, 1983 a; Dreybrodt, 1988) i, de l’altra, les dues tendències desenvolupades ex-
clusivament a Europa, l’estructural (Montpellier, França; Neuchâtel, Suïssa) i la funcional 
(Moulis, França) (Freixes, 1993); no obstant, cal referir també a Europa l’existència de 
l’escola dinàrica o de l’antiga Iugoslàvia.

2.1.3.2.2 L’escola anglosaxona

A les referències hidrogeològiques històriques s’ha fet al·lusió a aquesta escola que, 
a partir de les idees de Meinzer, ha interpretat l’origen del carst en base a conceptes 
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hidrogeològics. Als treballs abans referits caldria afegir els de Shuster i White (1971) i 
Atkinson (1977), que aporten una classificació dels aqüífers en medis carbonàtics i que 
en síntesi estableixen una tipologia que va des dels aqüífers de flux difús (d’inexistent o 
feble carstificació), passant pels de flux mixt (amb flux difús i en conductes), fins als de 
flux en conductes (amb un desenvolupament important de la carstificació). Òbviament 
aquests darrers procedirien dels anteriors per evolució i serien conseqüència d’un pro-
gressiu desenvolupament de la carstificació.

En treballs més recents diversos autors utilitzen la tipologia de Shuster i White en les 
seves investigacions i en la sistematització i classificació hidrogeològica dels medis 
carbonàtics. En aquest sentit són remarcables els treballs d’Ewers (1982), Smart (1983 
a), Quinlan i Ewers (1985) i Ford i Williams (1989). Aquests estudis conserven d’una ban-
da una visió excessivament basada en l’observació morfològica del carst i, de l’altra, 
una conceptualització hidrogeològica preestablerta a partir de les idees de flux difús 
i flux en conductes. Algunes monografies relativament recents insisteixen en aquests 
conceptes (White, 1988; White i White, 1989).

Menció a part mereixen les recerques dels hidrogeòlegs del Servei Geològic dels Estats 
Units d’Amèrica, que s’han ocupat essencialment de la caracterització hidrogeològica 
de grans dominis regionals, amb interessants aportacions relatives al comportament o 
funcionament regional en el pla hidrogeoquímic (Back i Hanshaw, 1970). Aquests treballs 
han aportat resultats molt interessants en la definició i recerca dels carsts litorals o de po-
tencial químic, formats a la zona d’aiguabarreig aigua dolça-aigua salada (Back i Cherry, 
1976; Back et al., 1979, 1991,1997). En aquests treballs es proposen models geoquímics 
i de funcionament de dominis regionals de gran extensió. A més, alguns d’aquests es-
tudis tenen gran interès per la important contribució que suposen en l’estudi de grans 
conques o macrounitats hidrogeològiques i en la seva caracterització hidrogeològica 
general o bàsica; no obstant, incideixen escassament en les característiques del medi 
càrstic, particularment en l’anàlisi de la seva estructura i modelització (Plummer, 1991).

2.1.3.2.3 L’aproximació estructural

L’aproximació estructural considera que existeix una estructura regular de cavitats 
càrstiques (buits càrstics) i té un valor essencialment aplicat. Parteix, com idea primera, 
de l’assimilació del medi càrstic al medi fissurat (Kiraly, 1969 in Mangin, 1984 a; Mangin, 
1984 a, 1985). Així, el carst es considera, a una certa escala, com un medi homogeni al 
qual són aplicables les lleis fenomenològiques de la hidràulica (llei de Darcy) i en el qual 
és possible la modelització mitjançant mètodes numèrics.

La viabilitat de la utilització de les equacions clàssiques es dóna amb la introducció dels 
conceptes d’equivalència i de medi continu equivalent (Kiraly, 1975, 1978). La modelització 
basada en aquests conceptes comporta la utilització de paràmetres equivalents represen-
tatius de l’heterogeneïtat del medi; així es descriuen els dos tipus de permeabilitat que es 
consideren en el carst: de fissures i de conductes –segons els autors d’aquesta aproxima-
ció– (Drogue, 1963). En no considerar les interrelacions entre els dos dominis de permeabi-
litats, sorgeix la necessitat d’aplicar el concepte de continuïtat. D’aquesta manera es consi-
dera l’existència de dominis que presenten característiques mitjanes, diferents les unes de 
les altres però que funcionen amb interdependència, és a dir, un medi continu equivalent.

Els models són de tipus malla, segons els quals l’aqüífer es pot compartimentar en uni-
tats menors o malles elementals. Per a cada malla s’introdueixen les següents caracte-
rístiques: permeabilitat, cabal, condicions de potencials i condicions als límits.
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Els paràmetres equivalents (emmagatzematge i permeabilitat) s’obtenen amb assaigs 
de bombament i s’intenta considerar, tant com sigui possible, l’heterogeneïtat del medi 
càrstic. Mangin (1984 a) realitza uns interessants comentaris crítics sobre la significa-
ció de l’emmagatzematge i la permeabilitat en el context càrstic i la seva aplicació en 
l’aproximació estructural aquí descrita.

Abans ja ha estat apuntat l’interès aplicat de l’aproximació estructural, sobretot en la 
captació i explotació de reserves en medi càrstic. Alguns estudis són molt representa-
tius, com per exemple la modelització del sistema de la Fontaine de Valcluse (França) i 
la regularització de la font de l’Areuse (Suïssa). És fàcil comprovar la contradicció exis-
tent entre els models ficticis de l’aproximació estructural i les observacions de camp 
(Mangin, 1984 a): per exemple, el model proposat pel carst de la Fontaine de Valcluse 
pressuposa l’existència de drens de 3 km d’amplada, possibilitat absolutament allunya-
da de la realitat. D’aquí, doncs, les limitacions d’aquesta aproximació poc respectuosa 
amb la realitat del medi i, en definitiva, amb la naturalesa del carst.

L’anàlisi del carst des de la termodinàmica dels processos irreversibles (Mangin 1978 
c, 1982 b, 1994 a, 1998) aporta algunes consideracions interessants (vegeu l’Annex 1). 
En efecte, des d’aquesta perspectiva es relativitza el paper de l’estructura tectònica: 
la fracturació constitueix un paràmetre d’estat, no una funció d’estat. A més, des de 
l’aproximació estructural s’ha utilitzat l’anàlisi fotogeològica com a eina en l’estudi de 
la fracturació, no obstant, cal recordar que aquesta eina facilita informació de les seves 
característiques en superfície, però no en profunditat. Això fa indispensable un estudi 
microtectònic que determini l’el·lipsoide de deformació per conèixer així les discon-
tinuïtats en extensió i poder contrastar aquestes amb les utilitzades per la circulació 
subterrània a l’endocarst (Eraso, 1985); d’aquesta manera es comprova que les dis-
continuïtats en extensió són particularment favorables a la instal·lació de la circulació 
subterrània. El flux s’organitza, però a partir d’altres factors (el concepte fonamental 
és el de potencial de carstificació, vegeu Freixes, 1993, 1995 a). La fracturació no és 
un factor determinant. Aquestes crítiques reflecteixen les dificultats reals d’adaptar o 
reduir el medi càrstic al fissurat. En aquest sentit, són molt interessants els resultats 
experimentals d’Ewers (1982), que demostren que el camp de fracturació i el de perme-
abilitat no es corresponen.

2.1.3.2.4 L’escola hidrogeològica del Laboratori Subterrani de Moulis: l’aproximació 
funcional

Aquest punt de vista ha estat desenvolupat des de finals del anys 60 fins a l’actualitat 
per l’equip interdisciplinari d’hidrologia del Laboratori Subterrani de Moulis. La seva 
aportació ha tingut una gran incidència en la investigació del carst d’aquest darrers 
anys a França i altres països (Lepiller, 1980; Mangin i Pulido-Bosch, 1983; Bakalowicz, 
1984; Muet, 1985; Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; Padilla, 1990; Morales, 1991; Ló-
pez Chicano, 1992; Pulido-Bosch, 1993; Padilla i Pulido-Bosch, 1992, 1993, Padilla et 
al., 1994; Andreo, 1997).

Des de l’aproximació funcional es considera que hi ha una distribució irregular de buits, 
una estructura organitzada i jerarquitzada. L’anàlisi de la circulació hídrica és fonamen-
tal en el coneixement de l’aqüífer i com a enfocament metodològic s’utilitza de forma 
explícita l’anàlisi de sistemes.

La contribució d’aquesta aportació serà analitzada detingudament en les diferents dis-
ciplines possibles: hidrodinàmica, hidrogeotèrmia, hidrogeoquímica i hidrobiologia i els 



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

40

seus punts de vista es contrastaran amb les aportacions de l’escola anglosaxona i de 
l’aproximació estructural.

2.1.3.2.5 L’escola dinàrica o de l’antiga Iugoslàvia

L’escola dinàrica és difícil de definir, doncs tant en la seva trajectòria històrica com 
en els treballs actuals hi ha aportacions de característiques diverses. Òbviament, 
depenent dels països (Croàcia, Sèrbia, Montenegro, Eslovènia, Bòsnia-Hercegovina 
…) les aportacions de l’antiga Iugoslàvia són més properes a la carstologia anglo-
saxona (Estats Units, Gran Bretanya, Nova Zelanda i Alemanya) o bé poden relaci-
onar-se amb les escoles d’altres països europeus com França, Itàlia o Rússia, entre 
altres.

Encara que interessa referir-se a les aportacions pròpiament hidrogeològiques de la 
carstologia de l’antiga Iugoslàvia, cal recordar a Cvijic (1918, 1960), que fou un dels 
capdavanters del pensament geomorfològic i hidrològic del carst dinàric (Llopis Lladó, 
1970; Mangin, 1975 a).

En relació amb l’escola anglosaxona mereixen especial referència els treballs desen-
volupats en el context de l’antiga Iugoslàvia, amb una monografia ja clàssica sobre la 
hidrogeologia del carst (Milanovic, 1981) i una de publicació més recent que s’ocupa 
fonamentalment de la diversitat d’infraestructures i tecnologies que s’han utilitzat en 
l’exploració i explotació dels recursos hídrics del carst (Milanovic, 2004).

També cal assenyalar la monografia de Bonacci (1987) que fa especial referència als 
exemples del carst dels Alps dinàrics i que té un contingut centrat en la hidrologia del 
carst amb un capítol en el qual analitza diferents aspectes aplicats.

Això no obstant, més recentment a Eslovènia s’ha donat un desenvolupament de meto-
dologies amb referències explícites al Laboratori Subterrani de Moulis (vegeu l’interes-
sant monografia: Karst hydrogeological investigations in south-western Slovenia, 1997).

Per finalitzar aquests comentaris sobre l’anomenada escola dinàrica, la monografia co-
ordinada per Kranjc (1997 b), Slovene Classical Karst - “Kras”, s’ha de remarcar com 
un interessant treball amb valor de síntesi, que, en el seu contingut, transcendeix els 
aspectes hidrològics i geomorfològics del carst eslovè.15

2.1.3.3 La recerca hidrogeològica des del marc experimental: els carsts i els pe-
rímetres experimentals

La investigació quantitativa del carst o dels medis carbonàtics es pot realitzar o mate-
rialitzar amb la creació d’unitats o àrees experimentals, en les quals s’aborda com as-
pecte fonamental la hidrodinàmica, és a dir, la dinàmica dels volums d’aigua a través de 
l’aqüífer (zones no saturada i saturada), i també la recerca des de les altres disciplines 
(hidrogeotèrmia, hidrogeoquímica i hidrobiologia).

Existeixen en general dos tipus d’àrees experimentals: els anomenats “carsts experi-
mentals”, en els quals la unitat de treball és el sistema càrstic, i els “perímetres experi-
mentals”, que, normalment, faciliten la investigació d’un domini parcial d’un sistema o 
aqüífer càrstic (epicarst, zona no saturada, una part de les zones no saturada i satura-
da...).
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La idea de carst experimental sorgeix de fet com una conseqüència immediata de l’en-
focament sistèmic, que persegueix, per definició, un coneixement global de l’objecte 
d’estudi. Des d’aquesta perspectiva, el que es defineix com a unitat de recerca és el 
sistema càrstic (Cazal et al., 1979; Mangin, 1975 a, b, 1976, 1982 b). El carst experi-
mental facilita la utilització d’esquemes o models de caixa negra (vegeu l’apartat d’hi-
drodinàmica) i la quantificació de les entrades i sortides del sistema; és a dir, el carst 
es concep com un operador que fa passar la funció d’entrada a la funció de sortida. 
Així, amb particular èmfasi, s’estudien les respostes a les fonts que permeten conèixer 
la funció de sortida o hidrograma de cabal. L’anàlisi de les respostes és especialment 
interessant pel valor o contingut global de la informació de sortida en relació amb el 
conjunt del sistema. En aquest marc de recerca l’aigua constitueix un vector i un crea-
dor d’informació, i es poden estudiar les respostes de diferents característiques, parà-
metres o indicadors: temperatura, conductivitat (mineralització), ions fonamentals, ele-
ments traça, isòtops i microcrustacis aquàtics. A més, s’estudien les precipitacions de 
la conca càrstica –tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu– amb l’objectiu 
de caracteritzar la funció d’entrada del sistema.

L’anàlisi dels diferents paràmetres permet determinar el funcionament i l’estructura i 
aconseguir un primer model conceptual. A partir d’aquest punt es pot entrar en la recer-
ca de les diverses parts constitutives del sistema: epicarst, zona no saturada (infiltració 
ràpida i lenta), zona saturada (drens, sistemes annexos...).

Els perímetres experimentals s’estableixen a partir d’un número determinat de punts 
d’observació de caràcter artificial, generalment piezòmetres, que tallen l’estructura del 
carst a diferents profunditats (de la zona no saturada a la saturada). Són particularment 
importants els perímetres experimentals del carst del N de Montpellier: Corconne i Ter-
rier, que han aportat resultats molt interessants i models conceptuals sobre les modali-
tats de la infiltració en el carst (Botton, 1984).

Els treballs realitzats en els perímetres experimentals (Drogue, 1980) han aportat un 
model de doble porositat o permeabilitat en el qual es diferencien un flux en fissures i 
un flux en conductes. Aquest model, que en determinats exemples descriu bé la zona 
no saturada, s’ha extrapolat a la totalitat del carst, extrapolació difícil d’acceptar si es 
considera la diferent organització que s’observa a les zones no saturada i saturada.

Als Estats Units d’Amèrica s’han desenvolupat estudis amb monitoratge en conques de 
diferents regions càrstiques del país, però cal destacar els realitzats al carst de Mam-
moth Cave, a l’estat de Kentucky. Els treballs desenvolupats en aquesta conca tenen un 
interès considerable en haver aportat informacions precises tant del funcionament com 
de l’estructura de l’aqüífer (Quinlan i Ewers, 1985). En aquesta mateixa conca càrstica 
s’han realitzat treballs des de diferents disciplines (hidrodinàmica, hidrogeoquímica...) 
dels quals cal destacar el recull publicat per White (1988) i particularment la monografia 
Karst Hydrology (Concepts from the Mammoth Cave Area) de White i White (1989).

2.2 L’aproximació funcional

2.2.1 Introducció

Aquest apartat es dedica a les principals aportacions i resultats de les recerques hidrolò-
giques desenvolupades des del Laboratori Subterrani de Moulis (CNRS, França) i també 
es refereixen les recerques que s’han realitzat en diferents països, particularment d’Eu-
ropa, amb el seu suport i/o col·laboració, o bé, senzillament, amb la seva metodologia.
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La metodologia de recerca desenvolupada des del Laboratori Subterrani de Moulis es 
coneix com l’aproximació funcional.

Es fa una síntesi de les recerques realitzades des de finals dels anys 60 fins a l’actualitat. 
Aquesta síntesi es concreta en diferents apartats que es refereixen a les aproximacions 
disciplinàries possibles: estudi de la dinàmica dels volums d’aigua (hidrodinàmica), de 
la temperatura (hidrogeotèrmia), de la química clàssica i la isotòpica (hidrogeoquímica) 
i de la fauna de microcrustacis de l’ecosistema càrstic (hidrobiologia i ecologia). En 
l’explicació i desenvolupament de les diferents disciplines s’insisteix de forma cabdal 
en les metodologies, però també en la seva aplicació i resultats.16

2.2.2 La hidrodinàmica en l’aproximació funcional

2.2.2.1 Introducció

L’aspecte hidrodinàmic és fonamental en la investigació hidrogeològica dels medis car-
bonàtics i del carst. L’anàlisi de la dinàmica dels volums d’aigua a través de l’aqüífer o 
del sistema és bàsica per a conèixer el seu funcionament i estructura.

La hidrodinàmica, com es veurà més endavant, és així mateix l’aspecte principal en la 
modelització del carst.

Si es revisa la literatura relativa a la hidrodinàmica dels medis carbonàtics i del carst 
dels darrers temps es constata que l’anàlisi més aprofundida i rigorosa segueix sent la 
de Mangin (1975 a, b, 1976, 1977, 1978 c, 1982 b, 1984 a, 1996, 1998). La seva tesi 
(Mangin, 1975 a) que té com a objectiu l’estudi hidrodinàmic del carst continua sent 
una referència i encara manté oberts diferents camins de recerca com es desprèn de 
la lectura de les seves conclusions. Aquest autor ha seguit una línia de recerca oberta 
a nous camps de coneixement i a les aproximacions més avançades, que ha suposat 
un progrés constant en les eines metodològiques i, en conseqüència, el seu treball s’ha 
traduït en una contínua i renovada aportació de coneixement sobre el funcionament i 
l’estructura del medi càrstic.

A la seva tesi (Mangin, 1975 a) realitza consideracions des d’una perspectiva hidro-
geològica general, és a dir, analitza les lleis i principis utilitzats en medis porosos però 
també aborda les possibilitats d’aplicació de les lleis anomenades fenomenològiques 
a l’estudi dels medis càrstics, valora les possibilitats d’aplicació de les lleis emprades 
en medis porosos a la zona saturada del carst (karst noyé, segons Mangin, que tindria 
com a traducció literal: carst inundat) i tracta, així mateix, de les característiques de la 
circulació a la zona no saturada.

Com aportació de gran interès teòric i epistemològic, Mangin (1975 a, b, 1976, 1978 c, 
1982 b, 1984 a) defineix el carst com a sistema i proposa una metodologia basada en 
l’anàlisi de sistemes, esquematitza el seu funcionament i estructura, estableix un model 
realista i fa palesa la seva heterogeneïtat, originalitat i complexitat (Mangin, 1986 b, 
1994 a, 1996, 1998).

La complexitat de l’aqüífer càrstic s’observa fonamentalment en dues característiques 
d’aquest medi: una es refereix a la seva estructura organitzada, que té una naturalesa 
o estructura fractal i l’altra al seu funcionament o comportament caòtic i la no linealitat. 
Aquestes dues notables i originals característiques han estat objecte de recerca: la natura-
lesa fractal per Mangin (1986 b) i Paredes et al. (1995, 1996) i el comportament caòtic i la 
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no linealitat han estat analitzats notablement per Mangin (1996). En tractar de la modelit-
zació i de les tendències actuals de coneixement del carst es comentarà com es fa evident 
el comportament caòtic i la no linealitat que caracteritzen l’aqüífer càrstic (Mangin, 1996).

2.2.2.2 La llei de Darcy i la seva validesa

En relació amb les lleis de la circulació en medi porós, Mangin (1975 a, 1984 b) indica 
que aquestes consideren un conjunt d’hipòtesis i aproximacions que no sempre són 
aplicables a la circulació hídrica en el carst. Tant a la zona saturada com a la no satu-
rada, la validesa de la llei de Darcy és fonamental. Quan aquesta llei no es verifica, les 
equacions que s’obtenen són no lineals i, excepte en casos particulars, condueixen a 
solucions analítiques impossibles de determinar. Si es consideren les velocitats mitja-
nes observades en el carst (a excepció dels estiatges), la validesa de la llei de Darcy no 
és acceptable per a fissures de més de 100 m i una altura mullada d’1 m; així mateix, 
les observacions realitzades pels biospeleòlegs indiquen que tant a la zona d’infiltració 
com a la saturada hi transita fauna de més de 500 m, per tant, les microfissures i fissu-
res, independentment dels conductes, han de tenir amplades superiors a les 100 m. En 
aquestes condicions la utilització de la llei de Darcy és discutible.

En canvi, en els estiatges les velocitats de circulació són molt baixes i la llei de Darcy 
serà vàlida fins i tot per a fissures superiors a 100 m.

En el carst inundat és important saber si la circulació és en càrrega o en superfície lliu-
re, encara que sovint sigui difícil posar-ho en evidència. Les relacions entre la velocitat 
de propagació de les ones de crescuda i la velocitat de l’aigua aporten una solució a 
aquest problema. Així s’ha de distingir entre transferència i trànsit. La transferència es 
refereix al pas de l’ona de crescuda i el trànsit al pas real de l’aigua.

L’observació d’un fenomen de marea en la superfície piezomètrica d’un carst inundat 
suposa necessàriament la verificació de la llei de Darcy. Les observacions hidrològiques 
indiquen que el fenomen sempre apareix en estiatge.

En el medi saturat cal saber si l’aqüífer és en càrrega o no. En el cas que la circulació es 
faci en superfície lliure calen nombroses aproximacions, difícilment admissibles en els 
aqüífers calcaris, sobretot prop dels drens. A més, en el carst hi pot haver circulació en 
càrrega sense que l’aqüífer sigui captiu.

En el medi no saturat, la importància de l’amplitud de les fissures té un paper determi-
nant en les condicions del flux. Per a fissures amb una amplada superior a 1 cm, el flux 
és del tipus escorrentia subterrània (potencial de succió inexistent o menyspreable) i 
no és possible obtenir cap llei. Quan les fissures són estretes el flux és de tipus difàsic 
(aire-aigua).17

La naturalesa de l’estructura del medi càrstic és diferent de la dels medis porós i fissu-
rat. L’estructura del carst es caracteritza per una forta heterogeneïtat espacial, original 
i particular. El fenomen de la carstificació introdueix un altre tipus d’heterogeneïtat. En 
efecte, l’existència, a la zona saturada del carst, de dominis de propietats aqüíferes 
diferents –els drens i els sistemes annexos– fa inviable l’equiprobabilitat d’aquestes 
propietats en el conjunt de l’aqüífer.

La figura 1 il·lustra sobre les característiques i diferències dels medis porós, fissurat i 
càrstic (Mangin, 1984 b).
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La forta heterogeneïtat que caracteritza els medis càrstics no permet la utilització de 
la hipòtesi de Dupuit. En el carst, la component vertical de la velocitat pot no ser me-
nyspreable, com així ho demostren les experiències amb traçadors (Mangin, 1975 a). A 
més, a la zona saturada, alguns dels nivells d’aigua que s’observen no corresponen al 
nivell piezomètric (vegeu notablement Mangin, 1975 a).

Les lleis que descriuen el flux en medis porosos parteixen de la geometria de l’aqüífer per a 
determinar les funcions de transferència. Mangin (1975 a), davant de les dificultats d’aques-
tes lleis per a descriure el flux de l’aqüífer càrstic, proposa invertir el problema, és a dir, 
proposa determinar les funcions de transferència per així definir la geometria de l’aqüífer.

D’aquesta manera l’aproximació funcional inicià el seu desenvolupament en l’estudi del 
carst que té l’enfocament sistèmic com a referència bàsica i primera.

Figura 1: Característiques dels diferents medis aqüífers (Mangin, 1984 b).

2.2.2.3 L’enfocament sistèmic

L’enfocament sistèmic o anàlisi de sistemes (Mangin, 1975 a; 1982 b; Walliser, 1977; Le 
Moigne, 1990) ha estat el plantejament metodològic adoptat per l’equip del Laboratori 
Subterrani de Moulis (CNRS, França) amb l’objectiu d’aconseguir un coneixement glo-
bal del carst, centrat, però, en una recerca hidrològica experimental i interdisciplinària.

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’aportació de Moulis suposa un trencament con-
ceptual i epistemològic (Bachelard, 1974) (vegeu Freixes, 1993 i 1995 a).

La utilització primera, explícita i rigorosa de l’enfocament sistèmic en la investigació 
hidrològica del carst tingué la seva expressió en els treballs de Mangin (1975 a, b, 1976, 
1978 c, 1982 b), particularment en la seva tesi doctoral (Mangin, 1975 a). Aquest autor 
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aplica aquests fonaments epistemològics i metodològics a la circulació subterrània, és 
a dir, a l’estudi hidrodinàmic del carst. Aquest punt de vista permeté superar les limi-
tacions d’una aproximació basada solament en la Llei de Darcy, com així s’ha explicat 
anteriorment.

L’aplicació de l’anàlisi de sistemes ha facilitat una definició més precisa del carst, supe-
rant les dificultats i mancances d’una conceptualització basada només en l’observació 
directa del carst: aproximacions geogràfica, geomorfològica i espeleològica.

De l’aportació de l’equip de Moulis (Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a; Andrieux, 
1978; Rouch, 1978) es desprèn un concepte de carst com a medi heterogeni i original 
i de característiques difícils de determinar i modelitzar; és a dir, no és fàcil trobar un 
camí d’aproximació a les característiques del flux càrstic. L’anàlisi de sistemes, amb un 
desenvolupament important d’eines matemàtiques pròpies de la recerca operacional, 
possibilita la investigació del carst a partir dels seus efectes, així com fer-ne una defini-
ció de continguts diferents.

Des de la hidrodinàmica es treballa amb sèries cronològiques de cabals (o bé de preci-
pitacions), que són una conseqüència o resultat de l’estat del carst (o aqüífer càrstic). 
La interpretació d’aquestes dades aporta un coneixement del funcionament del carst; 
és obvi que la carstificació té una estreta relació amb el funcionament. És a dir, l’estruc-
tura del medi i la circulació de l’aigua estan estretament relacionades. L’estructura del 
medi s’identifica a partir de l’anàlisi de la circulació. També és possible treballar amb 
dades de pressió baromètrica, nivell piezomètric segons quines siguin les característi-
ques del sistema (Mangin,1988; Marsaud et al., 1993).

El carst analitzat a partir dels seus efectes és considerat, en una primera aproximació, 
com una caixa negra anomenada sistema; l’efecte analitzat és el resultat d’un procés 
que es realitza dins la caixa negra. L’estudi s’orienta a partir de models.

El procés correspon a l’esquematització d’un fenomen que experimentarà una variació, 
contínua o periòdica, en funció del temps (Mangin, 1975 a; Walliser, 1977; Le Moigne, 1990).

Els paràmetres que són a l’origen del procés constitueixen sèries cronològiques, les 
quals es caracteritzen per un conjunt d’esdeveniments.

Els paràmetres concretats en sèries cronològiques poden ser externs al sistema o in-
terns al sistema. Així, d’una banda hi ha les variables atmosfèriques: precipitacions, 
temperatures, radiació, humitat... i, d’una altra, les variables del sistema: cabals, nivells 
piezomètrics, variacions tèrmiques, concentracions químiques, transport sòlid, pobla-
cions d’espècies biològiques subterrànies o superficials...

Des d’un punt de vista teòric, un sistema es pot definir com “tota estructura, dispositiu 
o procediment real o abstracte, que relaciona mitjançant un pas de temps determinat, 
una entrada, una causa, una impulsió (de matèria, d’energia o d’informació) amb una 
sortida, un efecte, una resposta (de matèria, d’energia o d’informació)” (Jacquet, 1971 
in Mangin, 1975 a). Un sistema és una agrupació o conjunt d’objectes relacionats per 
una certa forma d’interacció o d’interdependència regular. El sistema és dinàmic si el 
caracteritza un procés. Un sistema seqüencial comprèn una entrada, un recorregut o 
trajecte i una sortida.

Un sistema també es pot definir com “la representació o model conceptual d’un objecte 
o d’una organització complexa perceptible o no, natural o artificial, considerada com 
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una entitat funcional que per les seves interaccions internes i externes posseeix una 
dinàmica pròpia i propietats específiques diferents de la suma lineal de propietats dels 
seus components” (Humbert, 1979).

Els paràmetres que caracteritzen el sistema són els paràmetres geogràfics, geològics, 
edàfics, botànics i zoològics.

La impulsió que s’utilitza en hidrodinàmica correspon a les precipitacions (menys, even-
tualment, l’evapotranspiració).

La resposta la constitueixen els cabals de la descàrrega natural del sistema. El sistema 
és la unitat que fa passar el hietograma a l’hidrograma i es caracteritza per la funció de 
transferència. Aquesta funció es coneix com a resposta impulsional i és l’hidrograma 
unitari.

Per enfocar els problemes es disposa de dos tipus de paràmetres: uns caracteritzen les 
sèries cronològiques i, els altres, el complex físic del sistema.

Cal una definició i classificació dels paràmetres i, a partir d’aquests, utilitzar un mo-
del per descriure els esdeveniments observats. El model, utilitzat com un instrument, 
constitueix una representació més o menys simplificada d’un conjunt de fenòmens. Els 
models poden ser matemàtics, físics, numèrics i analògics (Mangin, 1975 a; Cazal et 
al., 1979). El model s’ha de decidir en funció del problema plantejat. Si es consideren 
les variacions aleatòries dels fenòmens, cal introduir el concepte de probabilitat en la 
formulació del model.

Abans d’aplicar models probabilistes és indispensable una aproximació determinista; 
en aquest cas les relacions causa-efecte es consideren com a variables de la física 
clàssica.

A partir de models deterministes i en funció del problema plantejat es poden utilitzar 
“models paramètrics”, que comporten un mínim d’hipòtesis sobre la física de transfe-
rència; mitjançant aquests es pot treballar principalment amb models conceptuals ba-
sats en teories o conceptes físics del comportament del sistema, per exemple estruc-
tures-reservori que s’omplen i es buiden (Mangin 1975 a; Cazal et al., 1979; Humbert, 
1979).

El sistema es pot definir com un operador que fa passar la funció d’entrada a la de sor-
tida. El problema consisteix en investigar la forma matemàtica de l’operador.

Les magnituds d’entrada i sortida són funcions del temps i s’anomenen: e(t) i s(t); són 
funcions vàlides per a tots els valors de t, però nul·les per a t < t

0
. Així, per a cada ex-

citació definida per la funció e(t) s’obté una resposta definida per s(t). Aquest operador 
és una distribució funció del temps, Z(t). La funció de sortida correspon a un producte 
de distribució (Schwartz, 1965).

, anomenada convolució.

En una excitació, e(t), inicialment nul·la, aquesta esdevé molt gran durant un temps molt 
curt i novament torna a ser nul·la.

Així: 
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Z(t) és la resposta a la impulsió unitat, resposta impulsional o hidrograma unitari, és a 
dir, la funció de transferència del sistema.

Les propietats del sistema que influencien la funció de transferència són la invariabilitat 
en el temps, la linealitat i l’existència de retroaccions (vegeu Mangin, 1975 a).

L’aplicació al carst dels conceptes de l’anàlisi de sistemes porta a definir el sistema 
càrstic. En el carst, el procés és la circulació de les aigües. Les precipitacions brutes 
o eficaces constitueixen la funció d’entrada; la reaparició de les aigües a la superfície 
correspon a la funció de sortida.

El sistema definit a partir del procés és la unitat relativa a la circulació de les aigües.

Mangin (1975 a) defineix el sistema càrstic com “la conca en la qual les circulacions 
subterrànies de tipus càrstic s’organitzen per constituir una unitat de drenatge” (Man-
gin, 1975 a, b; Cazal et al., 1979); aquest drenatge o estructura de drenatge desemboca 
a una o algunes fonts (font principal i trop-pleins).

Aquesta definició és de fet la de conca hidrogeològica d’una font càrstica o d’un grup 
de fonts, obligatòriament relacionades les unes amb les altres.

El sistema no necessàriament estarà constituït de manera exclusiva per terrenys càrs-
tics. Però, els terrenys no càrstics pertanyeran al sistema únicament quan la totalitat 
del flux és drenada pels terrenys càrstics. En el cas d’una circulació superficial amb 
pèrdues solament parcials, el sistema no comprendrà la conca aigua amunt; aquestes 
pèrdues són entrades suplementàries al sistema. L’estudi d’un sistema d’aquestes ca-
racterístiques és complex, ja que la funció de transferència és no lineal.

Es plantegen diferents tipus de problemes: d’una banda en relació amb el mateix siste-
ma i, de l’altra, en relació amb les sèries cronològiques de les dades d’entrada i sortida.

Quan s’escull un sistema per a la seva recerca no necessàriament sempre és fàcil la 
seva delimitació i definició. Un altre aspecte important és conèixer a priori la homo-
geneïtat o heterogeneïtat del sistema: s’ha de fer una anàlisi del conjunt i en els punts 
d’observació que aportin informació representativa de les variacions espacials. Així ma-
teix, és important la recerca en sistemes de característiques i situació ben diferents.
Les funcions d’entrada i sortida es relacionen a partir de la funció de transferència. El 
marc de treball és el d’una recerca intensiva. El procés és la circulació de l’aigua. La 
funció d’entrada la determinen les precipitacions i la de sortida la variació del cabal.

Si el sistema és lineal:

t (temps de resposta del sistema)

La funció Q és pot determinar perfectament. No obstant, e és problemàtica. Es pot es-
tablir a partir de les precipitacions brutes o bé a partir de la infiltració eficaç.
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En el primer cas s’integren al sistema els mecanismes d’evapotranspiració que, en re-
alitat, no en formen part i poden deformar la funció de transferència del sistema. En el 
segon cas cal determinar l’evapotranspiració per obtenir la infiltració eficaç. Les apro-
ximacions de càlcul es poden basar en fórmules empíriques, semiempíriques o bé en 
l’anàlisi física del fenomen (mètode de Thornthwaite).

Quan existeixen fenòmens de retroacció han de ser degudament considerats en l’anà-
lisi del funcionament del sistema.

La determinació de la funció d’entrada és un primer problema. Aquest obstacle es 
supera mitjançant vàries funcions de transferència que seran ajustades a la funció de 
sortida per aproximacions successives, amb dades aproximades de la funció d’entrada 
(Mangin, 1975 a).

Aquestes consideracions indiquen les dificultats que té una aproximació hidrodinàmica 
global i la necessitat i l’interès d’utilitzar altres paràmetres (temperatura, ions majori-
taris, isòtops,...) per aconseguir una millor definició del funcionament del sistema. Les 
sèries cronològiques dels diferents paràmetres expressen a la sortida del sistema no 
solament les influències pròpies als paràmetres sinó també les degudes al sistema 
càrstic, ja que aquests paràmetres estan lligats a la circulació de l’aigua. Tots els parà-
metres tenen com a comú denominador contribuir al coneixement de la constitució del 
sistema en un marc de recerca interdisciplinària.

2.2.2.4 Funcionament i estructura del sistema càrstic

2.2.2.4.1 Anàlisi de sistemes i estructura de l’aqüífer

Les propietats de les roques carbonàtiques els confereixen una organització dels 
buits particular. Aquesta organització és una jerarquització dels buits, no obstant la 
localització, importància i geometria del buits no pot ser determinada a priori (Mangin, 
1975 a).

Per això les lleis hidrodinàmiques relatives a un espai o domini local (una part del sis-
tema) no poden ser utilitzades per a una anàlisi global. Aquesta només és possible a 
partir d’una eina conceptual basada en el càlcul de probabilitats i implica una certa 
homogeneïtat (Matheron, 1984). Si aquesta no es dóna, les lleis fenomenològiques no 
tradueixen la realitat dels fets. D’aquí doncs que cal estudiar el carst en tant que aqüífer, 
no per les seves característiques intrínseques sinó a partir dels seus efectes. Així s’in-
trodueix el concepte de sistema i és possible la utilització d’algoritmes (Mangin, 1975 
a, b, 1976,1982 b).

L’anàlisi de sistemes permet resoldre problemes relatius a les variacions de cabal a les 
fonts sense que hi hagi necessitat d’explicitar els mecanismes de transferència.

La funció de transferència global es pot utilitzar si es pot ajustar a una sèrie cronològica 
suficientment llarga.

A partir d’un número limitat de paràmetres directament i fàcilment observables és pos-
sible determinar les característiques de qualsevol sistema considerat.

Això comporta un coneixement aprofundit dels mecanismes que controlen les circula-
cions (flux) i les estructures-reservori en el carst.
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La utilització de l’anàlisi per convolució no dóna resultats satisfactoris quant a la funció 
de transferència, fent-se difícil reconstituir la funció de sortida; posteriorment Mangin 
(1984 c), com es comenta més endavant, en tractar de l’anàlisi de sèries temporals, 
determina la funció de transferència a partir de la correlació creuada pluja-cabal.

Alguns autors assenyalen que les característiques d’una conca condueixen a conside-
rar el sistema hidrològic, d’una manera general, com no lineal. En aquestes condicions 
l’hidrograma unitari solament aportarà una idea aproximada de l’hidrograma de crescu-
da i el principi de superposició ja no serà aplicable.

Afouda (1974) prefereix utilitzar el concepte d’operador de transferència o de funció de 
transició que no pas el de funció de transferència. L’estudi de sistemes no lineals indica 
que les sortides poden ser aproximades, combinant varis subsistemes.

A partir d’aquestes consideracions, Mangin (1975 a) orienta la investigació a la com-
prensió del funcionament dels aqüífers càrstics. El concepte de sistema és el principi 
fonamental de base per la seva naturalesa heurística. Determinats aspectes de la trans-
ferència s’aborden amb l’aplicació del concepte de sistema.
Una primera aproximació consisteix en subdividir el sistema en subsistemes. En un 
moment donat de la història del sistema, els seus subsistemes poden considerar-se 
aproximadament lineals. La subdivisió parteix de les característiques constitutives de 
tot aqüífer, és a dir, de l’existència de dos dominis físics: la zona no saturada i la zona 
saturada (figura 2). En efecte, les lleis de flux no són les mateixes en els dos medis, però 
tota l’aigua ha de passar obligatòriament per la zona saturada.

La relació entre els dos subsistemes es pot esquematitzar:

e = infiltració eficaç         i = infiltració que alimenta la zona saturada         Q = flux o cabal a la font

Z1 = operador de la zona no saturada         Z2 = operador de la zona saturada

Figura 2: Representació esquemàtica d’un sistema aqüífer.

Segons l’àlgebra de convolució es pot establir aquest sistema d’equacions:

Al marge de la qüestió de la linealitat, es disposa de dues equacions amb tres incògni-
tes: i, Z1 i Z2 , i tres variables independents. La resolució del sistema d’equacions exigeix 
conèixer una de les variables.

Z2 és la més fàcil de determinar, ja que i és quasi impossible d’analitzar; a més, les lleis 
del medi saturat es poden abordar més fàcilment.
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Per a fixar Z2 s’apliquen models conceptuals que expressin les funcions de sortida ob-
tingudes que estiguin d’acord amb les lleis de flux suposades i amb les observacions 
puntuals a l’espai realitzades a la zona saturada.

Mangin (1975 a) realitza aquestes consideracions suposant condicions de linealitat, no 
obstant, també indica que hi ha dubtes que aquestes condicions es respectin.

Els resultats obtinguts a partir de la perspectiva sistèmica han conduït a una primera 
aproximació de representació de l’aqüífer càrstic i el seu funcionament (Mangin, 1975 a).

Aquesta representació ha facilitat un marc de recerca de les formes càrstiques i de la 
seva significació i evolució. Abans de passar a l’estudi dels operadors de transferència 
de la zona saturada, cal analitzar els mitjans per detectar la unitat del sistema, aspecte 
determinant per a la seva definició (Mangin, 1975 a; Freixes, 1993, 1995 a).

2.2.2.4.2 La unitat del sistema càrstic

La unitat del sistema és un aspecte fonamental per a l’aplicació de models destinats a 
comprendre i simular el seu funcionament.

Mangin (1971 a, 1975 a) proposa dos mètodes per abordar, quantitativament, la defini-
ció del sistema.

Aquests mètodes són l’anàlisi de relacions correlatives i l’anàlisi de cabals classificats.

L’anàlisi de les relacions correlatives cerca les relacions existents entre punts d’ob-
servació diferents: surgències, sobreeixidors, piezòmetres i aigües superficials. Quan 
aquestes relacions s’estableixen, s’està d’acord amb el concepte de sistema com 
a “conjunt o agrupament d’objectes relacionats per una certa forma d’interacció o in-
terdependència regular”.

L’anàlisi dels cabals classificats permet investigar l’existència de punts de descàrrega 
d’aigua tipus trop-plein o d’aportacions no controlades a partir de les dades de cabal 
de la font principal.

L’anàlisi de sèries temporals, en particular el correlograma creuat pluja-cabal, també 
contribueix a la determinació de la unitat i a la definició del sistema (Mangin, 1975 a).

Finalment, com a tècnica puntual, és molt important la utilització de traçadors artificials 
en la delimitació i definició del sistema.

2.2.2.4.3 Anàlisi d’hidrogrames

2.2.2.4.3.1 Introducció

L’anàlisi d’hidrogrames realitzada des de diferents punts de vista i amb hipòtesis i aplicacions 
de models diversos ha constituït una aproximació històrica i clàssica en l’estudi hidrodinàmic 
del carst (Schoeller, 1962, 1965; Milanovic, 1981; Mangin, 1975 a; Pulido-Bosch, 1987).

L’interès de l’estudi dels hidrogrames és que constitueix una aproximació global al 
sistema. Aquesta aproximació global esdevé particularment interessant si es fa des 
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del marc metodològic de l’anàlisi de sistemes i en el sentit de les idees de Mangin 
(1975, a) expressades més amunt. En efecte, la utilització del concepte de sistema 
condueix a la recerca de l’hidrograma unitari. En aquest sentit, dos camins són possi-
bles: un consisteix en definir directament l’operador de transferència mitjançant apro-
ximacions successives utilitzant les funcions d’entrada i de sortida del sistema, l’altre 
estableix la forma de l’operador de transferència però treballant amb els hidrogrames 
reals.

L’aportació hídrica de les fonts càrstiques ha estat, generalment, assimilada al ca-
bal base dels hidrogrames dels cursos superficials i, a partir d’aquesta consideració, 
aquesta circulació o flux de base traduiria la superposició o juxtaposició (vegeu Man-
gin, 1975 a) de dos magatzems o reservoris de propietats distintes: un representaria la 
xarxa de conductes i l’altre la de fissures. Mangin (1975 a) adopta una posició crítica 
respecte d’aquestes idees i les considera del tot discutibles. El mateix autor assenyala 
que l’hidrograma de tota font càrstica no correspon solament al cabal base sinó que 
comprèn també la circulació en crescuda. Així, en la significació que habitualment es 
dóna al flux de les fonts càrstiques, s’observa una confusió entre les idees d’espai i 
temps. L’hidrograma està determinat per dos tipus de flux, un ràpid (circulació de cres-
cuda) i l’altre diferit (cabal base), i no per l’existència de diferents reservoris connectats 
(Mangin, 1975 a).

Un altre aspecte a remarcar és que les dimensions dels buits no estan, en absolut, lli-
gades a les velocitats del flux ni a les de les propagacions de càrregues (vegeu Mangin, 
1975 a).

Els mètodes per a conèixer l’operador de transferència es basen en dos principis: un és 
determinista i l’altre intenta aconseguir una representació aproximada de l’hidrograma 
real amb una expressió analítica. En cap cas l’objectiu és determinar l’hidrograma uni-
tari, sinó ajustar models a l’hidrograma real per així introduir paràmetres en la definició 
de les característiques del sistema.

Varis autors (Mangin, 1975 a; Pulido-Bosch, 1987; Padilla, 1990) s’han ocupat dels 
tipus de models necessaris per a abordar l’operador de transferència, del seu desenvo-
lupament i de la seva aplicació a sistemes reals.

Els models poden ser conceptuals o bé basats en la dinàmica de la zona saturada.

Dels conceptuals en destaquen dos: el de Maillet (1905 in Mangin, 1975 a) i el de Tison 
(1960 in Mangin, 1975 a). Tant en un com en l’altre es considera que la relació entre la 
càrrega i el cabal és lineal.

L’equació de Maillet és:  ; Q0 és el cabal d’inici de l’esgotament i a el 

coeficient d’esgotament. El model que condueix a la fórmula de Maillet està format per 
un reservori que es buida a través d’un tap porós.

L’equació de Tison és: . El model que permet arribar a la fórmula de

Tison està definit per un dipòsit ple de sorra d’amplada L i longitud infinita en el qual 
l’aigua circula a través d’una paret perforada.



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

52

Els models basats en la dinàmica de la zona saturada suposen una difusió horitzontal i 
una circulació macroscòpica unidimensional (de direcció horitzontal). Se suposa unes 
condicions de validesa de la llei de Darcy i l’equació de difusió pren la forma:

,

en la qual h és la càrrega, t el temps, x la distància i D la difusivitat hidràulica.

A partir d’aquesta equació, varis autors han establert equacions diverses per expressar 
el buidat de la zona saturada (nappe); així Boussinesq (1904 in Mangin, 1975 a) i Scho-
eller (1962) arriben a equacions anàlogues a les de Tison o Maillet, segons quines siguin 
les característiques particulars de l’aqüífer.

El problema de tractar totes les condicions (condicions inicials, condicions als límits, la 
naturalesa de l’aqüífer, la geometria...) fa l’anàlisi quasi impossible.

2.2.2.4.3.2 Aplicació als hidrogrames de les fonts càrstiques

La utilització de models en l’estudi d’hidrogrames s’ha centrat sobretot en la part ter-
minal de la corba de recessió, és a dir, en l’esgotament. Això ha conduït nombrosos 
autors a intentar explicitar el conjunt de la corba de recessió. La hipòtesi fonamental es 
troba en els treballs de Schoeller (1962, 1965). Aquest autor, a partir dels conceptes de 
xarxa de conductes i xarxa de fissures (Renault, 1967 a, b, 1968 a, b), introduí dos tipus 
de permeabilitat: una relativa als conductes i l’altra a les fissures. Arribant a la següent 
expressió de la corba de recessió:

Mangin (1975 a) planteja nombroses objeccions a aquest model:

§ un model de dos reservoris com l’indicat no conduiria a l’expressió referida. 
Les càrregues dels dos dominis haurien de ser independents mentre que les 
observacions de terreny indiquen que això no és així. L’equació resultant és 
una sola exponencial i no la suma de dues. Les experiències en models reduïts 
i les realitzades per analogia elèctrica assenyalen així mateix que l’equació resta 
formada solament per una exponencial.

§ els conceptes de conductes i fissures no són assimilables als de drenatge i zo-
nes drenades.

§ les expressions proposades no consideren la zona inundada en règim influen-
ciat, així els mecanismes d’infiltració no són considerats. Mangin afirma que, si 
es considera el sistema en el seu conjunt i s’aplica un model de dos reservoris, 
aquests representen la zona d’infiltració i la zona saturada. Per tant, la des-
composició de l’hidrograma en dues components una de buidat de conductes i 
l’altra de fissures, no respon en absolut a la realitat dels fets.
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2.2.2.4.3.3 Anàlisi d’hidrogrames: problemes i possibilitats

Tenint presents les consideracions fins aquí realitzades, una primera qüestió que se 
suscita és quina aproximació és la més correcta per a l’anàlisi matemàtica dels hidro-
grames. És a dir, s’ha d’evitar pressuposar unes característiques físiques determinades 
i s’ha d’intentar que les hipòtesis siguin respectuoses amb la naturalesa del medi. En 
aquest sentit, Mangin proposa una aproximació amb equacions que tinguin un sentit 
real, és a dir, físic.

Les idees de l’estructura de l’aqüífer càrstic que es desprenen de l’òptica sistèmica (és 
a dir, d’introduir algoritmes matemàtics) són molt interessants pel seu paper orientador 
del plantejament que cal utilitzar.

En efecte, anteriorment, en tractar de l’enfocament sistèmic en la recerca del carst, 
s’ha comentat que el sistema càrstic es considerava format per dos subsistemes: Z1 o 
subsistema infiltració i Z2 o subsistema zona saturada (carst inundat).

La forma de la infiltració no es coneix, no obstant es pot intentar d’abordar a partir de 
models conceptuals (vegeu notablement Mangin, 1975 a) que permeten fixar la zona 
saturada i cercar representacions d’hidrogrames en certes condicions.

Mangin (1975 a) aborda l’estudi de l’hidrograma a partir de la consideració de diferents 
models, que en síntesi són:

a) model simple pel carst inundat,
b) model basat en l’estudi del mecanisme d’intermitència de Fontestorbes i
c) model suposant una relació no lineal cabal-càrrega.

a) model simple pel carst inundat

Es parteix de la equació fonamental que expressa el buidat d’un dipòsit a través d’una 
membrana porosa:

i s’introdueix un cabal per a la infiltració q(t) que arriba al carst inundat.

S’estableix l’equació de balanç, s’apliquen les transformades de Laplace i posterior-
ment el teorema de convolució de Borel i s’arriba a l’equació:

Si se suposa q = constant, es pot arribar a l’equació:

i, si s’expressa , s’obté l’equació:
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que és l’expressió clàssica que permet explicitar el sentit físic d’alguns paràmetres. 

Així, Q0 és el cabal inicial del carst inundat i la integració de  és el valor del volum 
de la reserva al moment inicial.

En crescuda 
 
és negatiu; en decrescuda és positiu.

1) Quan q = 0, s’obté l’equació de Maillet:

Aquest model està ben adaptat a l’estudi dels esgotaments. La major part dels hidro-
grames poden ser abordats a partir d’aquest model.

2) Si es proposa una equació simple per a la infiltració:

q = q0 e
– at

a partir d’aquesta es pot arribar a l’equació proposada per Thirriot:

q(t) = q’0 [e – at - e – bt]

Aquesta equació, però, té alguns problemes, doncs una part de la infiltració no segueix 
una llei tan simple. En el cas del model simple per a la zona inundada s’arriba a l’equació 
de Maillet que s’adapta bé a l’anàlisi d’esgotaments, però no a la situació de crescuda.

b) model basat en l’estudi del mecanisme d’intermitència de Fontestorbes

Els models simples proposats permeten abordar el funcionament en situació d’esgo-
tament del sistema (equació de Maillet), ja que en aquestes condicions presenta un 
comportament lineal; en situació de crescuda no és així.

Les observacions realitzades a la font del sistema de Fontestorbes (Arieja, França) per-
meten considerar un altre model. En efecte, l’estudi del mecanisme d’intermitència que 
s’observa al sistema de Fontestorbes posa en evidència unes característiques hidrodi-
nàmiques originals en el comportament de la zona inundada. Els resultats de l’anàlisi 
matemàtica realitzada per Mangin (1969, 1973, 1975 a) constitueixen indubtablement 
una de les aportacions més interessants d’aquest autor. Aquests resultats el portaren a 
definir una estructura organitzada en drens i sistemes annexos a la zona saturada del 
carst.

A continuació es comenten sintèticament les idees més interessants relatives a l’estudi 
del fenomen d’intermitència.

Segons Mangin hi ha una relació entre el mecanisme d’alimentació i el període del feno-
men. La forma de l’hidrograma el porta a determinar la funció de transferència.

Així l’hidrograma de la font (vegeu figura 17 de la 3ª part de la tesi de Mangin, 1975 a) 
es caracteritza per l’ equació:
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Des del punt de vista del funcionament es constata l’existència de fortes pèrdues de càr-
rega en els sistemes annexos i en les connexions amb el dren, els gradients hidràulics són 
molt elevats (600 per 1000). S’observa, així mateix, com les masses d’aigua que consti-
tueixen els sistemes annexos continuen alimentant el dren, mentre que les condicions de 
càrrega d’aquest no ho haurien de permetre. Aquest comportament posa en evidència 
l’existència de forces d’inèrcia que caracteritzen la circulació de la zona inundada.18

Els fenòmens d’inèrcia constitueixen un desequilibri momentani que afecta el conjunt 
del drenatge i alguns sistemes annexos.19 Les aportacions han de ser considerables 
perquè el desequilibri es produeixi, amb una variació de carregà important en el drenat-
ge. Si no és així, els sistemes annexos segueixen l’evolució de “posada en càrrega o 
descàrrega” del dren (els piezòmetres ho indiquen bé).

El càlcul es desenvolupa suposant una relació lineal entre càrrega i cabal. Mangin con-
clou que, segons la duració de les variacions de càrrega al dren, el model a utilitzar serà 
diferent i caldrà considerar o no els fenòmens d’inèrcia.

c) model suposant una relació no lineal cabal-càrrega

A Fontestorbes, en estiatge i en situació d’esgotament es pot considerar una relació 
lineal entre càrrega i cabal, però en situació de crescuda i decrescuda les velocitats 
mesurades i calculades obliguen a prendre una relació no lineal entre càrrega i cabal. 
Mangin no arriba a desenvolupar aquesta aproximació, doncs ho considera innecessari 
ja que no aporta res de nou a les conclusions abans avançades.

Conclusió dels models analitzats:

Com a consideració final cal assenyalar que les fortes limitacions a l’hora de caracte-
ritzar formalment el funcionament de la zona d’infiltració (és impossible treballar amb 
totes les funcions) imposen que l’anàlisi s’hagi de portar a terme exclusivament amb 
les corbes de recessió.

2.2.2.4.4 Estudi de les corbes de recessió

A continuació es sintetitza l’aproximació utilitzada per Mangin (1975 a ) que és la que 
s’ha aplicat en l’anàlisi dels hidrogrames dels sistemes estudiats en aquesta tesi.

Aquesta metodologia ha estat aplicada en nombrosos treballs a França i a Espanya (Fa-
bre, 1983; Puyoô, 1985; Muet, 1985; Marchet, 1991; Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; 
Pulido-Bosch, 1987; Obarti, 1987; Padilla 1990; Morales, 1991; Andreo, 1997).

La corba de recessió es pot definir com la part decreixent de l’hidrograma.

A l’interior del sistema hi ha dos subsistemes: zona no saturada, amb un cabal de sor-
tida q, i zona saturada, amb un cabal de sortida Q.

En tot hidrograma es pot considerar que en el màxim de crescuda q = Q i que la corba de 
recessió respon a la situació de no igualtat q < Q. Les dues parts que defineixen la corba de 
recessió són la decrescuda (mentre hi ha infiltració) i l’esgotament (quan no hi ha infiltració).

L’anàlisi que es proposa estableix el supòsit que la pluja cessa a la punta de crescuda 
i que la recessió és en règim no influenciat.
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Si no és lineal, el sistema càrstic es pot representar per la sèrie integral de Volterra 
(Amorocho, 1963). Amorocho considera que un sistema no lineal pot ser aproximat per 
un de lineal. A partir d’aquestes consideracions, Mangin (1970, 1975 a) realitza tres 
aproximacions:

La primera es pot concretar en l’equació de Volterra:

en la qual  es consideren la representació d’una família de funcions.

Aquesta equació resol bé el problema plantejat si el sistema és lineal. Si el sistema és 
no lineal, apareix una indeterminació en el moment d’inici de l’esgotament i el problema 
és de difícil solució.

Una segona aproximació suposa prendre una sola funció per j(t) idèntica a la que s’obté 
per a l’esgotament. D’aquesta manera és possible caracteritzar l’esgotament i els parà-
metres de la funció tenen el sentit físic determinat pel model.

La tercera aproximació consistirà en determinar:

,

sota la forma d’una sola funció y
(t) i caldrà determinar la realitat física dels paràmetres 

introduïts.

Per a les corbes de recessió, Mangin (1975 a) arriba finalment a l’expressió:

j(t) es refereix al carst inundat i solament té sentit en l’esgotament.

y
(t) tradueix l’efecte de la infiltració a través de la font del sistema (és a dir, la funció

infiltració modulada per la transferència a través de la zona inundada).

Si el sistema és no lineal, els paràmetres de les funcions seran variables segons les 
crescudes i els esgotaments analitzats, no obstant, sempre serà possible definir la for-
ma de la funció que caracteritzarà el tipus de carst.

2.2.2.4.4.1 Les funcions utilitzades per a l’estudi de les corbes de recessió. El signifi-
cat dels paràmetres

La funció j(t):

L’equació més adequada (enfront de la de Tison, per exemple) per a descriure l’esgota-
ment de la zona saturada del carst és la funció exponencial de Maillet:
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Q0 no té cap sentit físic doncs és el resultat de l’extrapolació de la corba d’esgotament 
fins a la punta de crescuda. Per a la determinació del volum dinàmic caldrà prendre un 
Q0 amb sentit físic.

a és el coeficient d’esgotament i il·lustra sobre l’extensió del carst inundat i les pèrdues 
de càrrega que afecten la circulació en aquest.

La funció y
(t) és una funció empírica. Mangin (1970) va determinar els paràmetres de la 

funció homogràfica que s’expressa:

que es defineix entre 

El valor ti correspon a la durada de la decrescuda. Considerant que la decrescuda dóna 
pas a l’esgotament, quan la infiltració s’anul·la, ti correspon a la durada de la infiltració 
després del pas de la punta de crescuda. Per tant, h’ es pot relacionar amb la durada 
o la velocitat d’infiltració.

El coeficient e que caracteritza la importància de la concavitat de la corba s’anomena 
coeficient d’heterogeneïtat; quan és elevat indica que la decrescuda a l’inici molt ràpida 
s’alenteix a continuació considerablement.

y
(t) facilita una imatge de la infiltració a través del drenatge; per tant, y(t) expressa la 

“infiltració”.

j(t) es refereix a la posada en reserva o a la circulació dels sistemes annexes capacitius 
i poc transmissors (segons Mangin, 1975 a; Bakalowicz i Mangin, 1980).

Q0 a la funció j(t) no és exactament el cabal inicial del carst inundat a la decrescuda i, a 
més, el màxim de cabal per a la reserva no se situa en el moment de pas de la punta de 
crescuda. Els sistemes annexos poden continuar sent alimentats mentre la decrescu-
da s’amorteix. Així mateix, entre el moment de la punta del cabal base i l’esgotament, 
la corba molt probablement pot no ser una exponencial conseqüència dels fenòmens 
d’inèrcia i les pèrdues de càrrega quadràtiques. No obstant, j(t) pot ser considerada 
com un bona aproximació del cabal base. I, a la funció y(t), q0 no representa exactament 
el cabal de la infiltració en el moment que la decrescuda comença.

Indubtablement les precisions apuntades al significat real dels paràmetres i la seva in-
terpretació constitueixen una de les aportacions originals i notables de Mangin (1975 a).

A l’expressió  és independent de l’amplitud de la crescuda i solament inter-

venen dos paràmetres h’ i e. Es construeix la corba 
t 1
t'1 y

+
=  per vàries decrescudes; 

si el sistema càrstic no és lineal, i en funció de les aportacions, s’obtenen vàries corbes 
y1,y2,y3... , la família Y formada pel conjunt d’aquestes corbes pot caracteritzar el tipus

de carst estudiat (vegeu notablement Mangin, 1975 a; Bakalowicz i Mangin, 1980).
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2.2.2.4.4.2 Aproximació a les reserves de la zona saturada: el volum dinàmic

A partir de l’estudi de les corbes de recessió es poden realitzar diversos càlculs sobre 
paràmetres o característiques hidrogeològiques i sobre la importància de la zona satu-
rada.

A partir de l’equació escollida per al cabal base: 

 

El volum dinàmic és una aproximació a les reserves de la zona saturada del carst.

2.2.2.4.4.3 Classificació dels sistemes càrstics segons els índexs “i” i “k”

L’anàlisi d’hidrogrames i, de forma particular, l’anàlisi de les corbes de recessió han fet 
possible una classificació dels sistemes càrstics (vegeu notablement Mangin, 1975 a; 
Bakalowicz i Mangin, 1980; Mangin, 1994 a). Així, s’han introduït dos índexs “i” i “k” . 
L’índex “i” informa de les característiques de la infiltració al sistema (de la conca i l’ali-
mentació del sistema) i “k” de la seva capacitat de regulació.

El càlcul de les reserves d’esgotament informa sobre la importància del carst inundat 
(zona saturada). Per tant, per expressar el valor relatiu del carst inundat Mangin (1975 
a) va proposar introduir una relació sense dimensió, que anomena “k” i que és la relació 
entre el valor màxim de les reserves d’esgotament (d’un o varis cicles) i el volum de 
trànsit mitjà pel període considerat. Aquesta relació expressa bé la capacitat de regula-
ció de l’aqüífer; aquest índex, que varia entre 0 i 1, també indica el grau de carstificació 
del sistema.

En l’anàlisi de la corba de decrescuda es pot utilitzar una part de la funció:

 , és a dir , 
t 1
t'1 y

+
=  que varia de 0 a 1.

Així es pot definir un índex o coeficient “i” que correspon al valor de 
t 1
t'1 y

+
=  

per a t = 2 dies. L’índex “i” expressa com es fan les aportacions hídriques al sistema i 
també il·lustra sobre la seva complexitat.

A partir dels dos índexs o coeficients: “i” i “k”, Mangin (1975 a, 1994 a) proposa un as-
saig de classificació (figura 3):

Grup I (k < 0.1; i < 0.5): sistema molt carstificat aigua avall, xarxes espeleològiques molt 
desenvolupades.

Grup II (0.1 < k < 0.5; i > 0.5): xarxa espeleològica ben desenvolupada que aigua avall 
connecta amb un important carst inundat.

Grup III (k < 0.5; 0.25 < i < 0.5): sistema més carstificat aigua amunt que aigua avall amb 
retard en l’alimentació com a conseqüència de terrenys no càrstics, de l’existència d’un 
mantell nival o de dipòsits sedimentaris.
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Grup IV (k < 0.5; i > 0.5): domini dels sistemes complexos.

Grup V (k > 0.5): domini dels sistemes no càrstics o escassament carstificats (aqüífers 
carbonàtics porosos i fissurats).

Figura 3: Classificació a partir dels índexs “i” i “k” (Mangin 1975 a, 1994 a).

2.2.2.5 Esquematització del sistema càrstic des de la hidrodinàmica

Les recerques realitzades des de l’enfocament sistèmic i amb diferents tècniques i 
metodologies de la hidrodinàmica (anàlisi de relacions correlatives, anàlisi de cabals 
classificats, experiències amb traçadors i anàlisi d’hidrogrames) han fet possible 
proposar un interessant esquema del sistema o aqüífer càrstic, així com un model 
realista (Mangin, 1975 a) (figures 4 i 5). En efecte, les recerques intensives realitzades 
al Carst Experimental de Baget i en altres aqüífers de l’Arieja, particularment en el 
carst de Fontestorbes, han portat a esquematitzar el funcionament i l’estructura del 
sistema.

L’esquema o model conceptual del sistema presenta les següents parts: la conca no 
càrstica, la zona d’infiltració o no saturada i la zona saturada o inundada. Mangin (1975 
a) defineix a la zona no saturada: la infiltració ràpida i la lenta i a la zona saturada: l’es-
tructura de drenatge i els sistemes annexos al drenatge (vegeu apartat 3 de Teoria i 
metodologia).
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Figura 4: Esquematització d’un sistema càrstic (Mangin 1975 a).

Figura 5: Model realista d’un sistema càrstic (Mangin 1975 a).
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2.2.2.6 Anàlisi de sèries temporals (AST)

2.2.2.6.1 Introducció

A l’anterior apartat s’ha comentat l’interès de l’estudi d’hidrogrames d’aqüífers carbo-
nàtics en general i càrstics en particular, centrat sobretot en l’anàlisi de les corbes de 
recessió. No obstant això, un dels problemes que presenta l’anàlisi d’hidrogrames és 
que no és possible determinar l’hidrograma unitari, la importància del qual és òbvia ja 
que defineix i sintetitza les característiques essencials del funcionament i l’estructura 
de qualsevol sistema hidrològic. L’anàlisi de sèries temporals permet, a partir del tracta-
ment de les funcions d’entrada i de sortida del sistema, anar molt més enllà que l’anàlisi 
de les corbes de recessió en la caracterització de la hidrodinàmica de l’aqüífer càrstic i 
en l’establiment de models conceptuals amb base experimental i estadística.

Com s’explica més endavant, la correlació bivariable creuada, mitjançant el correlogra-
ma creuat, facilita la determinació de la resposta impulsional del sistema, és a dir, de 
l’hidrograma unitari.

El tractament estocàstic de sèries temporals s’inscriu absolutament com una tècnica 
pròpia de l’anàlisi de sistemes i, per tant, està perfectament adaptat a l’anàlisi dels objec-
tius proposats en el marc epistemològic i metodològic definit per l’enfocament sistèmic.

Els autors que van desenvolupar les bases d’aplicació de la teoria de l’anàlisi de sèries 
temporals foren Box i Jenkins (1974).

Desprès, tot un seguit d’autors van aplicar aquesta eina a la recerca hidrològica, desta-
cant Yevjevich (1972). Una de les primeres i més interessants aplicacions a hidrogrames 
de sistemes càrstics fou realitzada per Dreiss (1979, 1983), aquesta autora fa una utilit-
zació explícita de l’anàlisi de sistemes (An aplication of systems analysis to karst aqui-
fers) i s’ocupa essencialment d’obtenir els correlogrames senzills i creuats i “la funció 
de transferència” a partir d’un model lineal basat en la derivació per deconvolució de la 
funció de Kernel (Neuman i Marsily, 1976).

Les possibilitats d’anàlisi matemàtica de les funcions d’entrada i sortida del sistema 
càrstic ja foren considerades a la tesi de Mangin (1975 a) amb l’objectiu d’obtenir la 
funció de transferència; no obstant, l’autor assenyalava que els mètodes basats en les 
transformades de Laplace o Fourier no conduïen a una comprensió satisfactòria dels 
mecanismes de transferència.

Posteriorment, serà precisament Mangin (1981 a, b, 1982 a, b, c, 1984 c) qui proposarà uns 
mètodes originals i descriptius adaptats a l’anàlisi de sèries temporals d’aqüífers càrstics.

Mangin aplicà les anàlisis de correlació i espectral, senzilla i creuada, a les sèries tem-
porals d’entrada i sortida (o funcions d’entrada i sortida), que en el carst estan consti-
tuïdes per les precipitacions i els cabals respectivament.

Padilla (1990), a la seva tesi, que constitueix un treball notable, va encara més enllà en 
el tractament de sèries temporals introduint noves possibilitats i conceptes com el de 
correlograma sintètic.

A continuació es sintetitzen els aspectes essencials en què es fonamenta l’aplicació de 
l’anàlisi de sèries temporals a l’aqüífer càrstic i els resultats més interessants que pot 
aportar.
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2.2.2.6.2 Anàlisi univariable o simple

2.2.2.6.2.1 Correlograma

El correlograma correspon, una vegada discretitzada una sèrie cronològica (x1, x2, x3... 
xn), als diferents coeficients d’autocorrelació rk ( k = 0, 1, 2, 3... m). Quan k = 0, rk = 1. 
La determinació del truncament m no està basat en conceptes teòrics; a la literatura 
es pren m = n/3 (n = longitud de la sèrie cronològica). La recerca empírica ha conduït 
a la millor estimació possible del truncament m, comprovant-se que per aconseguir un 
òptim en els resultats cal aplicar m < o = n/3.

Per al càlcul del coeficient d’autocorrelació Yevjevich (1972) proposà:

rk = Cov (xi, xi+k) / Var xi, com un valor aproximat,

i sobretot,

rk = Cov (xi, xi+k) [Var xi, Var xi+k] 
-1/2, com un valor més correcte.

No obstant, Mangin (1984 c) assenyala que els coeficients de correlació així calculats 
no tenen bondat en les seves propietats matemàtiques, doncs influeixen la inversibilitat, 
és a dir, es produeix una disminució de la influència d’una dada respecte de les altres, 
conseqüència del seu allunyament. D’aquí que proposi la utilització de les formules de 
Jenkins i Watts (1968):

rk = Ck/C0 amb )xx()xx(nC ki

kn

1
i

1
k= +

i k = 0, 1, 2, 3... m.

2.2.2.6.2.2 Espectre

La densitat espectral energètica d’una funció aleatòria estacionària s’obté a partir de 
la transformada de Fourier de la funció d’autocorrelació (Teorema de Wiener-Kinchine). 
Aquesta densitat espectral és (representa) la repartició de la variància segons les fre-
qüències. La seva expressió és:

+=
=

=

mk

1k
kkf Fk2cosrD212S

k, té sempre la mateixa consideració.

F, és la freqüència considerada (si el pas escollit és j, F = j/2 m).

rk es la funció d’autocorrelació.

Dk es una funció de ponderació (filtre de Tukey).
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2.2.2.6.3 Anàlisi bivariable o creuada

2.2.2.6.3.1 Correlograma creuat

El càlcul es realitza anàlogament al del correlograma simple i amb el mateix valor de 
truncament m. La correlació, en l’anàlisi creuada, es realitza entre dues sèries discretit-
zades. La primera (x1, x2... xm) és la causa de la segona (y1, y2... ym).

Les fórmules han estat proposades per Box i Jenkins (1974). Com que no existeix si-
metria entre les correlacions de x en y (anomenades rx,y o r+k) i les correlacions de y en 
x (anomenades ry,x o r-k), el càlcul es realitza des de -m fins a +m.
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Si xt és una funció aleatòria pura, el correlograma creuat representa la resposta impul-
sional del sistema, és a dir, l’hidrograma unitari.

2.2.2.6.3.2 Espectre creuat

L’asimetria del correlograma creuat per als k positius i negatius condueix a expressar 
l’espectre com un número complex.

espectre (f) = kx,y (f) - i qx,y (f)

f és la freqüència (f = j/ 2 m)

i és el número imaginari.

kx,y és el coespectre i es pot expressar:

++=
m

1
)k()k(k,y)k(y,x)0(y,x)f(y,x fk2cosD)rr(r2k

qx,y(f) és l’espectre de quadratura i s’expressa:

=
m

1
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D(k) és el filtre de Tukey.
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L’espectre també és pot expressar:

2
)f(y,x
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q
arctg

2.2.2.6.3.3 Funció de coherència i de guany

L’espectre simple pot ser interpretat com el valor de la variància per a cada freqüència 
i l’espectre creuat com el valor de la covariància. Així es poden definir dues funcions a 
partir de cadascun d’ells.

)f(y)f(x

)f(y,x
)f(y,x SS

S
C = , correspon a una correlació per a cada freqüència i constitueix la 

funció de coherència.

)f(x

)f(y,x
)f(y,x S

S
g = , és la funció de guany i és un paràmetre semblant a un coeficient de 

regressió entre les dues sèries.

Les anàlisis de correlació i espectral posen en evidència tot un conjunt de característi-
ques (Mangin, 1982 c):

El correlograma simple expressa la dependència dels esdeveniments entre ells, per a 
intervals de temps més i més grans. Quan el correlograma tendeix ràpidament a zero, 
caracteritza esdeveniments independents uns dels altres (procés quasi aleatori). Quan 
el correlograma decreix lentament indica un fenomen molt estructurat i una memòria 
pels esdeveniments. El concepte de memòria en matèria d’informació és equivalent al 
de reservori en hidràulica.

L’espectre és la descomposició de la variància per a diferents freqüències; detecta les ten-
dències seculars, estacionals i aleatòries. L’existència de tendències o bé de cicles es deu 
fonamentalment a la funció d’entrada (les precipitacions); així és possible observar com la 
informació es modifica o altera. L’amplificació dels cicles és en relació amb la regulació del 
sistema. L’anàlisi espectral també il·lustra sobre els mecanismes de transferència.

El temps de regulació és una magnitud que s’obté a partir de l’anàlisi espectral. És la 
duració de la influència d’una impulsió pluja unitària sobre el sistema. Aquesta magni-
tud és inversament proporcional a la importància de les reserves.

El correlograma creuat és la resposta impulsional del sistema. Per tant, el correlograma 
creuat aporta una bona representació de l’hidrograma unitari. Així un sistema mal dre-
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nat es caracteritza per un correlograma creuat més aviat allargat (resposta allargada o 
extensa) i un sistema ben drenat es caracteritza per un correlograma més aviat punxe-
gut i poc allargat o extens.

En síntesi, el correlograma senzill fa palès l’efecte de memòria, és a dir, el grau d’orga-
nització del drenatge; l’espectre il·lustra sobre el filtratge de la informació o el grau de 
carstificació; el temps de regulació i el correlograma creuat (hidrograma unitari) aporten 
informació de la relació pluja-cabal.

A més, la funció de coherència aporta informació sobre la linealitat del sistema i la fun-
ció de guany aporta una idea sobre la dinàmica de les reserves.

2.2.2.6.4 Aplicacions de l’anàlisi de sèries temporals

La metodologia d’aplicació de l’anàlisi de sèries temporals als aqüífers càrstics pro-
posada per Mangin (1981 a, b, 1984 c) ha estat amplament utilitzada en aqüífers de 
característiques diverses. Dos treballs són especialment remarcables: Mangin (1982 
a) i Mangin i Pulido-Bosch (1983). El primer (Mangin, 1982 a) analitza el comportament 
hidrodinàmic dels aqüífers pirinencs de l’Arieja (Aliou, Baget, Fontestorbes) contrastant 
les possibilitats de l’anàlisi de sèries temporals enfront de la deconvolució (Marsily, 
1978; Mangin, 1981 a) i l’anàlisi de les corbes de recessió. En aquests treballs s’uti-
litzen el correlograma i l’espectre per estimar les reserves de la zona saturada i de la 
part superior del carst (aqüífer epicàrstic, aqüífers en dipòsits glacials…), les quals es 
relacionen amb les característiques o naturalesa de l’aqüífer; s’analitzen els diferents 
comportaments segons l’estat del sistema (fluctuacions de les reserves) i, així mateix, 
s’indica l’existència d’anomalies entre estructura i funcionament, per exemple al siste-
ma de Fontestorbes, on s’observa una no adequació entre estructura i funcionament: 
en efecte, l’estructura càrstica que s’observa a la zona saturada o carst inundat té 
relació amb un paleofuncionament, doncs no s’observa, actualment, un bon drenatge 
del domini inundat de l’aqüífer (Mangin, 1978 c, 1982 a, b) insistint en les anomalies, 
la funció de coherència il·lustra sobre l’existència de discontinuïtats hidrodinàmiques.

El segon treball, de caràcter exhaustiu quant a la metodologia, és el de Mangin i Pulido-
Bosch (1983), que té l’interès d’aplicar l’AST a exemples de funcionament i de contexts 
completament diferents: els Pirineus de França i els dominis mediterranis andalús i 
valencià. Els exemples mediterranis estudiats en aquest treball es caracteritzen per 
tenir reserves hídriques importants, una estructura homogènia, o predominantment 
homogènia, i una organització del drenatge rudimentària o quasi inexistent o d’escàs 
desenvolupament i, segons els autors, es poden descriure a partir de la modelització 
clàssica per mètodes numèrics. Posteriorment, tot un conjunt de treballs de gran inte-
rès s’han realitzat en aquesta direcció aplicant les tècniques de la deconvolució o bé 
mètodes numèrics (Pulido-Bosch et al., 1987; Pulido-Bosch, 1988, 1989; Pulido-Bosch 
i Padilla, 1988 a, b; Pulido-Bosch i Benavente, 1987; Padilla, 1990; Padilla i Pulido-
Bosch, 1988, 1990). Aprofundint en tot el que fins aquí s’ha exposat, es pot assegurar 
que els exemples mediterranis, tot i presentar, en molts dels sistemes, una important 
carstificació en superfície (important desenvolupament de l’exocarst, com succeeix, 
per exemple, al Torcal d’Antequera d’Andalusia i, amb característiques diferents, al 
Simat de Valldigna del País Valencià), no presenten carstificació en profunditat o, en 
tot cas, aquesta no és funcional. Contràriament, els exemples pirinencs d’Aliou i Baget 
es caracteritzen per tenir una estructura de drenatge ben desenvolupada; en el sis-
tema de Fontestorbes, aquesta estructura també existeix, no obstant, el drenatge no 
és perfecte; Fontestorbes és un aqüífer complex, captiu i de reserves molt importants 
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(20 a 26 hm3). Aquestes consideracions són molt importants i de fortes implicacions 
tant en l’aspecte conceptual com en l’aplicat. En efecte, des d’un punt de vista con-
ceptual, sobretot pel que fa a la mateixa definició del carst i de l’aqüífer càrstic (vegeu 
les definicions de carst i d’aqüífer càrstic de l’aproximació funcional, aportades per 
Mangin (1975 a, 1982 b) i també les corresponents definicions de l’escola anglosaxona 
(Quinlan i Ewers, 1985; Ford i Williams, 1989; Klimchouk et al., 2000)); més endavant, 
a l’apartat de modelització, es tractaran aquestes qüestions (Freixes, 1993, 1995). Des 
d’un punt de vista aplicat, que l’estructura del reservori sigui homogènia o heterogènia 
determina les possibilitats de l’exploració i explotació i, en definitiva, de la gestió dels 
recursos d’aquests aqüífers.

Un tercer treball d’interès defineix els aqüífers càrstics a partir dels conceptes de diver-
sitat i originalitat que els caracteritzen (Mangin, 1982 c). A partir de sèries cronològiques 
de llarga duració (més de cinc anys), estableix un comportament o funcionament mitjà 
dels diferents exemples (amb efecte de memòria, banda espectral, temps de regulació i 
hidrogrames unitaris ben diferents) que permet establir en el domini dels aqüífers càrs-
tics, segons l’autor, una classificació amb quatre tipus principals: Aliou, Baget, Fontes-
torbes i Torcal.

Mangin (1982 c) defineix l’originalitat a partir de les característiques del drenatge i as-
segura que les anàlisis de correlació i espectral permeten precisar-ne l’origen, la impor-
tància i la incidència.

La comparació amb els sistemes hidrològics superficials és molt interessant per les 
grans analogies que presenten els seus correlogrames amb els dels aqüífers d’estruc-
tura de drenatge desenvolupada, no obstant, en els aqüífers càrstics l’estructura cal 
considerar-la en tres dimensions.

El treball de Mangin (1982 b), al qual ja s’ha al·ludit en parlar de l’enfocament sistèmic, 
insisteix en l’interès de l’AST i realitza una interessant reflexió en el terreny conceptual 
d’aquests tipus d’aqüífers.

Des del punt de vista de la dinàmica de les reserves que es posen en evidència per 
l’efecte de memòria (correlograma), es poden distingir i generalitzar dos grans tipus de 
comportament:

§ un comportament de “filtre pas baix”: les variacions d’altes freqüències són 
eliminades. Les fortes pluges no originen fortes crescudes, però determinen un 
augment de les reserves. És característic dels sistemes inercials, és a dir, capa-
citius i poc transmissors.

§ un comportament de “filtre pas alt”: les variacions d’altes freqüències pas-
sen, les variacions de baixes freqüències s’atenuen i les variacions anuals no 
existeixen. Les pluges intenses originen fortes crescudes sense que hi hagi un 
creixement notable de les reserves. Es tracta de sistemes poc inercials, és a dir, 
molt transmissors i poc capacitius.

Al primer grup hi pertanyen aqüífers amb reserves importants: Torcal i Fontestorbes, i al 
segon aqüífers ben drenats com Aliou i Baget.

Hi ha sistemes que presenten algunes particularitats com el trencament que s’observa 
en els pendents de determinats correlogrames; aquest és el cas del sistema del Simat 
de Valldigna (Serra Grossa, València). La inflexió no és sinó una indicació de la comple-
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xitat de l’estructura del sistema. Així s’identifiquen dos tipus de circulació, una pròpia 
de crescudes, més o menys marcades (comportament a curt termini que caracteritza la 
part primera del correlograma) i l’altra que indicaria l’existència de reserves d’una certa 
importància (comportament a llarg termini que caracteritza la segona part del correlo-
grama) (Mangin i Pulido-Bosch, 1983).

L’exemple del Torcal, que segons les classificacions de Mangin (1975 a, 1982 c) perta-
nyeria als aqüífers no càrstics (o escassament càrstics), presenta una carstificació su-
perficial amb un desenvolupament molt important que ha estat objecte de nombrosos 
estudis des de la perspectiva geomorfològica. Aquestes dues consideracions sobre el 
Torcal –una important morfologia superficial i un funcionament hidrològic comparable al 
que s’observa en els medis hidrogeològics porosos o fissurats– introdueixen una clara 
paradoxa: es pot considerar el Torcal un carst des d’un punt de vista conceptual, però 
no un aqüífer càrstic de del punt de vista quantitatiu? És possible aquest desdoblament 
en la caracterització del Torcal? Què es podria dir, més enllà del que ja es coneix, sobre 
l’escassa o feble carstificació (pràcticament inexistent?) que hi ha a les parts profundes 
de l’aqüífer?

L’anàlisi de sèries temporals ha estat aplicat, com fins ara s’ha explicat, a l’estudi del 
funcionament i l’estructura del sistema càrstic, és a dir, al conjunt del sistema, a partir 
de les funcions d’entrada (precipitacions) i de sortida (cabals a les fonts). És a dir, no 
s’havia aplicat a un domini particular del flux en el context de l’aqüífer càrstic fins el 
treball de Mangin (1988), que constitueix una primera i interessant aplicació a la recer-
ca de la infiltració i, per tant, a la caracterització de les modalitats de flux de la zona 
no saturada; aquesta recerca es realitzà a partir de dades experimentals del carst de 
Tarascó i presenta l’interès afegit d’utilitzar, per primera vegada, paràmetres com la 
pressió i la temperatura ambiental; concretament s’utilitzen com a funció de sortida les 
dades de l’estació de mesura de cabal del Salò Negre de la cova de Niaux (aportació 
situada en una fissura a la volta de la cavitat). Les conclusions més importants són les 
següents:

§ es constata que la modalitat del flux observada és una infiltració lenta i que 
aquesta constitueix un flux difàsic aire-aigua.

§ la pressió té un paper significatiu no menyspreable en les equacions que descri-
uen el flux, contràriament al que es creia.

§ es demostra l’existència d’un reservori superficial: l’aqüífer epicàrstic, del tot 
necessari per a comprendre els valors d’evapotranspiració observats al carst. 
Aquest aqüífer té un paper regulador important.

§ la vegetació alimentada pel reservori superficial intervé en la seva regulació i, 
per tant, en els mecanismes de la infiltració. En aquest sentit, l’exemple estu-
diat il·lustra sobre la complexitat dels processos de la infiltració i el paper de 
la vegetació (ecosistema bosc) i també en la importància de les modificacions 
que poden ser introduïdes per l’home (vegeu Mangin, 1988). Les variacions de 
cabal observades a la cova de Niaux (a 300 m de profunditat) tenen una estreta 
relació amb l’evapotranspiració que, en aquesta part dels Pirineus, depèn, quasi 
exclusivament, de la vegetació.

Aquesta investigació il·lustra molt bé sobre la importància de la zona fronterera del 
carst –funció tampó– i de la implicació de l’ecosistema bosc en la regulació de l’aqüífer 
epicàrstic i, en conseqüència, de la infiltració.
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2.2.2.6.5 Classificació dels aqüífers càrstics segons l’anàlisi de correlació i espectral

Aquesta classificació (Mangin, 1984 a, b, c, 1994 a, 1998; Mangin i Pulido-Bosch, 1983) 
es basa en la caracterització que s’obté de cada sistema o aqüífer a partir de l’anàlisi 
de correlació i espectral. La classificació es fonamenta en les següents característi-
ques: efecte de memòria, rang espectral, temps de regulació i hidrograma unitari (o 
correlograma creuat pluja-cabal). Els tipus de sistemes o aqüífers considerats en la 
classificació van dels càrstics més evolucionats: Aliou, als no càrstics: Torcal, passant 
pels mitjanament o moderadament carstificats: Baget i Fontestorbes, respectivament.

La classificació observa els tipus d’aqüífers següents (figura 6):

§ Aliou (sistema molt carstificat i evolucionat i ben drenat)

§ Baget (sistema mitjanament carstificat, però ben drenat)

§ Fontestorbes (sistema de mitjana a moderada carstificació amb drenatge im-
perfecte)

§ Torcal (sistema no càrstic, absència de drenatge)

Figura 6: Classificació dels aqüífers càrstics segons l’anàlisi de sèries temporals (Mangin, 1985).

2.2.3 La hidrogeotèrmia en l’aproximació funcional

2.2.3.1 Introducció

Com succeeix amb la hidrologia i la hidrodinàmica del carst, Schoeller (1962) aporta 
una interessant anàlisi de la temperatura del flux hídric subterrani en medis calcaris. 
Aquest autor utilitza la temperatura com una aproximació al coneixement del funciona-
ment dels sistemes hidrogeològics en roques calcàries.
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Schoeller (1962) analitza les fonts de calor responsables del camp tèrmic subterrani i la 
temperatura de les aigües d’infiltració, defineix les zones d’heterotèrmia i homotèrmia, 
estudia la temperatura de l’aigua i la seva evolució en medis porosos, fissurats i càrs-
tics, proposa models d’evolució segons les característiques geomètriques dels aqüí-
fers, i també tracta de la temperatura de les fonts i la seva interpretació. A continuació 
es resumeixen les consideracions generals realitzades per aquest autor.

Les fonts de calor que condicionen la temperatura de les roques són el flux solar i el 
geotèrmic. La part més superficial del terreny està sotmesa a l’aportació provinent del 
flux de calor solar (0.18 cal/cm2 · s), que es propaga en el sòl per ones tèrmiques diàries 
fins a una certa profunditat neutra, constituint-se així el límit inferior de l’anomenada 
zona d’heterotèrmia. La temperatura d’aquesta zona està influenciada per nombrosos 
factors: altitud, latitud, naturalesa del sòl, exposició del relleu, vegetació, episodis plu-
josos, presència o absència de mantell nival, etc (Schoeller, 1962). L’evolució de la tem-
peratura en profunditat a la zona d’heterotèrmia és de tipus sinusoïdal (vegeu Botton, 
1984).

Per sota d’aquest domini s’hi troba la zona d’homotèrmia, que rep la influència perma-
nent del flux de calor d’origen profund (1.3 · 10-6/cm2 · s). La densitat d’aquest flux és 
molt menys important que la del flux solar i d’aquí que sigui el flux intern el que aporta 
a les aigües totes les calories que s’incorporen en el seu recorregut subterrani. Així 
doncs, l’energia calorífica adquirida pels medis travessats per les aigües subterrànies, 
amb els quals aquestes tendeixen a l’equilibri tèrmic, té una pluralitat d’orígens.

Schoeller (1962) realitza nombroses consideracions de caràcter general per a una cor-
recta interpretació de la temperatura observada a les surgències. Així, afirma que en 
molts aqüífers (horitzontals, sota una topografia inclinada, o de disposició ascendent), 
la temperatura de l’aigua a la surgència ha de ser teòricament igual a la temperatura de 
la zona neutra. A més, la temperatura mitjana anual de l’aire ha de ser molt propera a la 
temperatura mitjana anual de l’aigua a la font. I la temperatura de la zona neutra del sòl 
i la temperatura mitjana anual de les surgències és, generalment, superior a la mitjana 
anual de l’aire. Aquest valor lleugerament superior, de 0.1 ºC a algun grau, varia segons 
les condicions: vessant, altitud...

Les fonts en vessant S poden presentar temperatures de vàries dècimes a 1 ºC o 2 ºC 
superiors a les situades en vessant N.

La vegetació també pot influir en la temperatura del sòl; la presència d’un estrat herbaci 
o d’un forest important incideixen de manera significativa. Així, les fonts situades en 
zones boscoses són més fredes, fins a 1 ºC o més, que les dels dominis desforestats.

La latitud constitueix un altre factor important. La temperatura mitjana de l’aire, la de la 
zona neutra del sòl, la de les fonts i la de pous de més de 20 m de fondària són funció 
de la latitud.

Donat que la temperatura de la zona neutra, que és superior a la temperatura mitjana 
anual de l’aire, varia en funció de l’altitud, amb la temperatura de les fonts succeeix 
exactament el mateix.

La situació més elevada de la zona de recàrrega dels aqüífers en relació amb les sur-
gències fa que aquestes puguin ser alimentades per aigües més fredes infiltrades a 
altituds considerables. La influència serà molt diversa segons les característiques de 
l’estructura de l’aqüífer (tipus de permeabilitat, geometria general...).
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La temperatura observada a les fonts pot ser més de 5 ºC inferior a la que s’espera. 
Òbviament, que les surgències presentin o es caracteritzin per valors de temperatura 
més o menys baixos dependrà de la geometria general de l’aqüífer. Si l’estructura és 
descendent, les fonts seran, generalment, hipotermes, i si l’estructura és ascendent 
seran hipertermes.

En el seu recorregut subterrani, les aigües travessen zones de temperatura constant amb 
les quals tendeixen a l’equilibri tèrmic. La temperatura de les aigües d’alimentació (infiltra-
ció) pot ser molt variable i pot incidir en les característiques tèrmiques de les aigües subter-
rànies tot imprimint una forta variabilitat. Aquesta influència i variabilitat pot, fins i tot, obser-
var-se a les surgències. Les surgències de temperatura variable s’anomenen heterotermes 
i les de temperatura constant homotermes. Les variacions de temperatura poden presentar 
essencialment dos tipus de periodicitat: diària i anual. En nombrosos aqüífers la variabilitat 
a la surgència no és sinó un reflex de la dinàmica tèrmica de la zona d’heterotèrmia.

En aqüífers de tipus fissurat i porós la variabilitat de la temperatura de les aigües d’ali-
mentació (és a dir, el senyal d’entrada) es pot amortir completament com a conseqüència 
de la baixa velocitat del flux subterrani i no arribar a la surgència. Contràriament, en els 
aqüífers en medis amb discontinuïtats importants i carstificats, la temperatura de les sur-
gències pot experimentar una forta variabilitat, tot i circular l’aigua a una certa profunditat.

Algunes surgències del Jura i la Fontaine de Valcluse constitueixen exemples molt il-
lustratius. La surgència d’Orbe pot presentar variacions d’11.2 ºC i la de Moullière de 
4.5 ºC. La Fontaine de Valcluse20 presenta variacions entre els 8 ºC i els 15 ºC, és a dir, 
de 7 ºC i, excepcionalment, l’any 1902 es va observar una variació de 16 ºC (Schoeller, 
1962). Les variacions esmentades no responen en absolut a la zona d’heterotèrmia, 
doncs la descàrrega es realitza per punts molt concrets i els cabals són elevats21.

Schoeller (1962), defineix diferents tipus de surgències segons la temperatura:

§ fonts hipertermes o termals: T > Tma + 4º, o T > Ts + 2º

§ fonts ortotermes: T = Tma + 4 º, o T > Ts + -2º

§ fonts hipotermes: T < Tma , o T < Ts - 2º

2.2.3.2 La temperatura a l’aqüífer càrstic

En l’aproximació funcional desenvolupada pel Laboratori Subterrani de Moulis, la ge-
otèrmia de les aigües subterrànies ha estat una de les disciplines bàsiques (Andrieux, 
1978).

Els treballs de geotèrmia es desenvoluparen sobretot al Carst Experimental de Baget, 
com succeeix amb les altres disciplines. La metodologia aplicada al carst experimental 
de Baget, tant per l’enfocament general com per la tecnologia instrumental que s’utilit-
za, té com a referència els treballs sobre el clima subterrani desenvolupats per Andrieux 
(1969). Aquest autor defineix una aproximació quantitativa del clima subterrani rigorosa 
i conceptualment renovada, i proposa diferents models climàtics segons les carac-
terístiques de l’endocarst i el seu context. Andrieux (1969) trenca amb una visió del 
clima subterrani basada exclusivament en observacions i consideracions de caràcter 
estrictament espeleològic i insisteix en el paper que té el context físic de les cavitats, 
particularment la dinàmica hidrogeològica.
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Andrieux (1976, 1978) enfoca la recerca de la temperatura de l’aqüífer càrstic a partir de 
l’experiència adquirida en els estudis climàtics del carst i amb els fonaments de l’anàlisi 
de sistemes.

L’àmbit de coneixement de la temperatura en medis hidrogeològics calcaris correspon 
al de la geotèrmia de les aigües subterrànies superficials (Andrieux, 1976).

Les investigacions de la temperatura en el carst s’han realitzat principalment en dos tipus 
d’espais físics experimentals: d’una banda els carsts experimentals, en els quals es mate-
rialitza una aproximació global al sistema que analitza l’evolució de la temperatura i les res-
postes tèrmiques a la font principal i sobreeixidors, i de l’altra, els perímetres experimen-
tals que permeten l’estudi de determinades parts del sistema o aqüífer, com per exemple 
les característiques del funcionament de la zona no saturada (modalitats de la infiltració).

A més d’aquest tipus d’àrees experimentals, s’han realitzat seguiments anàlegs (amb equi-
pament que facilita un enregistrament en continu o bé amb mesures discontínues) en punts 
d’observació singulars, com determinades cavitats des de les quals ha estat possible es-
tudiar els dos tipus d’infiltració fonamentals característiques de la circulació subterrània en 
medi càrstic. Algunes investigacions particularment rellevants són les realitzades a la cova 
de Santa Catherine (que es troba en els límits del Carst Experimental de Baget) (Fleyfel, 
1979; Fleyfel i Bakalowicz, 1980) o a la cova de Niaux (Andrieux, 1974, 1977, 1979), i tam-
bé el treball de síntesi sobre la infiltració i el medi ambient subterrani de Mangin i Andrieux 
(1988); aquests punts d’observació es localitzen ambdós a la zona no saturada del carst. 
La investigació realitzada per Andrieux a la galeria dels Clastres de Niaux caracteritza un 
escolament que ha estat definit com una infiltració ràpida: es tracta d’una aportació de 
tipus zenital a través d’una diàclasi situada a la volta de la galeria; la temperatura presenta 
una amplitud absoluta de 2.27 ºC i una amplitud relativa en situació de forta pertorbació 
de 0.5 a 0.6 ºC (figura 7). Les investigacions de Fleyfel (1979) a la referida cova de Santa 
Catherine permeten definir una circulació de tipus lent, més concretament una infiltració 
lenta; el mateix autor defineix aquesta circulació com a lenta i de tipus difàsic a partir de la 
hidrodinàmica i de la hidrogeoquímica. Les figures 8 i 9 il·lustren els dos tipus de resposta 
observades: una és característica del període hivernal i l’altra del període primavera-estiu. 
La resposta 1 caracteritza un augment de la temperatura correlatiu de la puja de la crescuda 
i indica l’existència d’un efecte de descàrrega; a la resposta 2 s’observa una disminució de 
la temperatura associada a l’augment de cabal i indica l’arribada o la incidència d’aigües 
de menor temperatura procedents de l’interior del massís (vegeu pàgina 87; Fleyfel, 1979).22

Figura 7: Evolució de la temperatura de l’aigua d’infiltració a la cova de Niaux (Andrieux, 1979).
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Figura 8: Evolució de la temperatura en una crescuda de l’hivern de 1976 a la zona no saturada 
de Baget (Fleyfel, 1979).

Les condicions i característiques generals que cal considerar en la interpretació de la 
temperatura en una surgència en medis fissurats i carstificats s’han exposat seguint les 
idees de Schoeller (1962). No obstant, les dades de temperatura de les fonts càrstiques 
facilitades per aquest autor són puntuals i isolades i, tot i facilitar la constatació i ob-
servació de fenòmens de tipus general, el seu caràcter no sistemàtic no permet l’anàlisi 
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del funcionament dels sistemes, i encara menys abordar amb possibilitats l’anàlisi de 
l’estructura d’aquests. El desenvolupament de recerques experimentals i de mesures 
sistemàtiques de la temperatura ha facilitat el coneixement del funcionament i l’estruc-
tura dels sistemes hidrològics. Més concretament, els treballs d’Andrieux (1972, 1976, 
1978) il·lustren molt bé les possibilitats que ofereix la investigació de la temperatura en 
el coneixement de la dinàmica i l’estructura de l’aqüífer càrstic, amb resultats paral·lels 
als obtinguts des del punt de vista hidrodinàmic (Mangin, 1975 a).

Figura 9: Evolució de la temperatura en una crescuda de la primavera de 1978 a la zona no satu-
rada de Baget (Fleyfel, 1979).

Andrieux (1976) basa la recerca en dos tipus de dominis temporals: d’una banda l’anà-
lisi global del cicle hidrològic i, de l’altra, l’anàlisi de les respostes tèrmiques durant 
els episodis de crescuda que experimenta el sistema. Aquestes recerques s’han de-
senvolupat essencialment en el sistema càrstic de referència de l’Arieja, és a dir, al 
Carst Experimental de Baget. Els resultats es concreten en els següents aspectes: la 
constitució o estructura del carst inundat, el mecanisme de la infiltració i la importància 
i el funcionament del carst inundat. En síntesi, els resultats més interessants són els 
següents:

§ constitució o estructura del carst inundat: es constata per exemple que els so-
breeixidors (la Peyrère i la Hillere) de sistemes annexos situats en vessants dis-
tintes, N i S respectivament, presenten temperatures ben diferents, més eleva-
des per al sobreeixidor de vessant S que per al de vessant N. Les temperatures 
de la surgència principal, en canvi, són el resultat d'una barreja més o menys 
homogènia d'aigües procedents de les diferents parts constitutives del sistema. 
A la zona saturada es posen en evidència dos tipus d'estructures: els drens i els 
sistemes annexos. El sistemes annexos són absolutament independents però 
tenen estreta relació amb el drenatge.
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§ mecanisme de la infiltració: a les respostes tèrmiques durant les crescudes el 
pas de l'ona de crescuda es tradueix en una elevació de la temperatura (efecte 
de descàrrega amb impulsió d'aigües més calentes de la zona saturada) (figura 
10) . És a dir, l'observació de l'evolució de la temperatura permet constatar la 
distinció entre transferència (transport d'energia) i trànsit (transport de l’aigua). 
Al màxim de crescuda i a la decrescuda hi ha una forta disminució de la tempe-
ratura que tradueix la incidència més important d'aigües d'infiltració ràpida. No 
obstant, la influència de les aigües d'infiltració no es limita solament a aigües 
de trànsit ràpid, els efectes continuen a la part inferior de la decrescuda per la 
incidència d'aigües d'infiltració retardada. Així es caracteritzen, doncs, dos tipus 
d'infiltració: ràpida i retardada.

§ importància del carst inundat: en les crescudes, malgrat que la participació d'ai-
gües d'infiltració ràpida és important, les variacions de la temperatura de l'aigua 
no són importants (0.3 a 0.5 ºC). Efectivament, hi una resposta amb implicació 
d'aigües d'infiltració i d'aigües de la zona saturada. Aquesta feble amplitud té 
relació amb la importància del carst inundat (4 hm3). Contràriament, en el siste-
ma d’Aliou, que constitueix un sistema ben drenat, quasi sense reserves, l’am-
plitud tèrmica és de 2.5 ºC.

§ funcionament del carst inundat: les observacions relatives al trop-plein del sis-
tema annex de la Peyrère permeten constatar les relacions existents entre el 
drens i els sistemes annexos. En efecte, en aquest punt, a l'inici de la crescuda, 
la temperatura és elevada, d’11.8 ºC, però al cap d'un cert temps la temperatura 
baixa fins a 9 ºC. Aquesta disminució de la temperatura solament és explicable 
si les aigües evacuades provenen del drenatge. La conclusió és que durant la 
crescuda la circulació entre el dren i els sistemes annexos s'inverteix.

Figura 10: A l’esquerra l’augment de la temperatura en crescuda indica l’existència d’efecte de 
descàrrega (reserves importants) i a la dreta la disminució de la temperatura en crescuda indica 
l’absència d’efecte de descàrrega (reserves inapreciables) (Andrieux, 1978).

L’interès dels treballs d’Andrieux i els resultats més importants obtinguts al Carst Ex-
perimental de Baget (França) que s’han sintetitzat es concreten en una definició de les 
característiques funcionals de l’aqüífer càrstic basada exclusivament en la temperatura, 
però els resultats van en realitat més enllà, doncs possibiliten una esquematització de 
l’aqüífer càrstic anàloga a la realitzada des de la hidrodinàmica (Mangin, 1975 a). Com 
a valoració final cal remarcar el caràcter paradigmàtic dels treballs realitzats per An-
drieux (1972, 1976, 1978), doncs han estat la referència primera de les investigacions 
posteriors. Efectivament, l’anàlisi de la temperatura a les surgències del carst ha aportat 



TEORIA I METODOLOGIA

75

resultats interessants en nombrosos altres sistemes. L’exemple de Rellinars (Freixes, 
1986)23 va permetre definir l’estructura d’un aqüífer desenvolupat en conglomerats cal-
caris amb unes característiques de funcionament i carstificació molt originals. Tissot i 
Tresse (1978), al sistema de Vernau (França), posaren en evidència un aqüífer amb una 
zona saturada de volum dinàmic reduït i amb una important implicació de les aigües 
d’infiltració ràpida en els episodis de crescuda. El treball de Muet (1985) té un gran in-
terès pel fet d’aportar dades de temperatura de les entrades i sortides del sistema de 
Baglour; Muet interpreta els efectes del senyal tèrmic d’entrada –pèrdua de la Couze– 
en el senyal tèrmic de sortida –surgència de Baglour.

Una part dels resultats relatius a les dades de la temperatura dels aqüífers aranesos 
objecte d’estudi en aquesta tesi han estat publicats (Freixes et al., 1998 a b, 2000). Les 
conclusions es refereixen principalment a l’interès de les distribucions de freqüència de 
la temperatura en la caracterització del grau de carstificació dels aqüífers, anàlogament 
al que succeeix amb les distribucions de la conductivitat (Bakalowicz, 1979 a; Bakalo-
wicz i Mangin, 1980). Com s’analitzarà més endavant en tractar dels sistemes càrstics 
aranesos, de l’alt Llobregat i de l’alt Segre, les distribucions de tipus unimodal corres-
pondrien a aqüífers sense carstificació (o de carstificació molt incipient) i les distribuci-
ons clarament polimodals (amb dues o més modes ben definides) indicarien sistemes 
amb diferents graus de desenvolupament de la carstificació.

En els perímetres experimentals del N de Montpellier (Botton, 1984) es va realitzar una 
investigació aprofundida de la temperatura de l’aigua en medi càrstic mitjançant son-
datges que penetraven les zones no saturada i saturada. Aquesta recerca va permetre 
conèixer el comportament original de les zones d’heterotèrmia i d’homotèrmia en el 
medi càrstic, les dificultats d’establir uns límits precisos entre ambdues zones i la invia-
bilitat de procedir a la seva caracterització per analogia amb el medis porosos.

Els dos camps de sondatges, la Corconne i Terrieur, estan situats en el sistema càrstic de 
Lez a Montpellier (França). Es tracta d’un sistema de gran complexitat (Bakalowicz, 1979 a) i 
té interès des de la hidrogeologia operativa, doncs un original dispositiu de captació permet 
un bombament en continu (2 m3/s) de la zona saturada assegurant l’abastament de la ciutat 
de Montpellier, amb més de 220.000 habitants, i el manteniment d’un cabal ecològic aigua 
avall de la font de Lez, que és la descàrrega natural del sistema (Freixes et al., 1998 d).

A continuació se sintetitzen els resultats més interessants sobre l’organització tèrmica 
de l’aqüífer càrstic a partir dels resultats dels dos camps experimentals del sistema de 
Lez (Botton, 1984):

§ la zonació tèrmica vertical definida en medi porós (model de Stallman) és exces-
sivament rígida per l'aqüífer càrstic; les manifestacions de flux extern i intern, 
com el seu límit d'influència teòric, són àmpliament deformades per la circulació 
subterrània, sobretot a la zona profunda.

§ l'amplitud de la variabilitat de la temperatura està en funció del tipus de circula-
ció. Es distingeixen dos tipus d'infiltració anàlogament als resultats d'Andrieux 
(1976) abans exposats: la infiltració lenta i la ràpida.

§ quan la infiltració és lenta (retardada) l'aigua està en equilibri tèrmic amb la roca; 
la temperatura presenta una gran homogeneïtat (variacions de l'ordre solament 
de 0.1 ºC). Aquests escolaments són característics de zones de feble permea-
bilitat (fissures). Les temperatures són quasi independents dels episodis hidro-
dinàmics (crescudes).
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§ la infiltració ràpida caracteritza els drens, presenta fortes amplituds (varis graus). 
Hi ha una estreta relació entre els esdeveniments hidrològics i l'evolució de la 
temperatura. Segons els períodes hi ha inversió del gradient tèrmic (i del gradi-
ent hidràulic): en estiatge, les zones laterals (matriu) escalfen el dren i, en cres-
cuda, el dren refreda la matriu.

§ la transmissió d'energia es fa essencialment per conducció. L'aigua és doncs el 
vector dominant, conseqüència de la seva gran conductivitat tèrmica.

§ el flux extern emmascara la influència tèrmica de les infiltracions a la zona super-
ficial, mentre que a la zona profunda les circulacions es manifesten de manera 
més espectacular si el flux geotèrmic evoluciona linealment.

2.2.4 La hidrogeoquímica en l’aproximació funcional

2.2.4.1 Introducció

La geoquímica de les aigües subterrànies constitueix una interessant disciplina o apro-
ximació a l’estudi hidrològic del carst: en primer lloc perquè l’aigua és un creador i un 
vector d’informació i, en segon, perquè la carstificació és un procés eminentment químic 
i, per tant, el coneixement de la química de l’aigua és essencial en la recerca de la gènesi 
del carst.

L’aigua és un creador d’informació, és a dir, interacciona amb la roca calcària que cons-
titueix l’encaixant a través del procés de dissolució –controlat pel sistema químic cal-
cocarbònic– i alhora és un vector d’informació, en tant que transporta una informació 
química d’unes parts a altres del sistema: de la conca d’alimentació a la descàrrega 
natural. El paper de vector de l’aigua s’inicia a partir del primer marcatge que l’afecta, 
és a dir, amb l’adquisició d’una mineralització (i gasos en dissolució), encara que feble, 
en la seva fase líquida a l’atmosfera. Aquests dos atributs de l’aigua contribueixen a 
conèixer les característiques del flux hídric. De fet, el mateix sistema calcocarbònic és 
un informador hidrogeològic de primer ordre.

El paper de les aigües sobre el substrat carbonàtic, com a fenomen essencial de la cars-
tificació, ja el recollí Gèze (1973) a la definició de carst: région constituée par des roches 
carbonatées, compactes et solubles, dans lesquelles apparaissent des formes superfi-
cielles et souterraines caractéristiques. Bakalowicz (1979 a) refereix a la seva tesi una 
definició de l’abat Paramelle que data de 1856 i que ja recull el concepte de dissolució: 
les grottes on été produites par l’action érosive des courants d’eau souterrains, qui ont 
peu à peu détaché et entraîné les parties tendres et solubles des masses calcaires.

El punt de vista de la geoquímica de l’aigua –i en particular, el paper del CO2– ha estat 
molt important en la interpretació de l’origen del carst, però, sobretot, cal remarcar els 
treballs realitzats aquestes darreres dècades, en els quals el contingut químic de l’aigua 
–elements majoritaris, traces, isòtops i radioactivitat– s’ha utilitzat no solament com a 
informador del flux, sinó també de l’estructura dels aqüífers, és a dir, de l’organització 
espacial de l’aqüífer càrstic (Bakalowicz, 1979 a; Fleyfel, 1979; Lepiller, 1980; Botton, 
1984; Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; Surbeck i Medici, 1990; Surbeck, 1990, 1994; 
Morin, 1995; Surbeck i Eisenlohr, 1995; Andreo, 1997; Monnin et al., 1998).

Des d’una perspectiva històrica cal esmentar diverses aportacions amb un contingut 
teòric important i que han estat fonamentals en les recerques realitzades posteriorment 
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en conques i sistemes experimentals. Aquests autors són Trombe (1952), Garrels i Ch-
rist (1965), Jacobson i Langmuir (1970 i 1974 in Bakalowicz, 1979 a), Langmuir (1971) i 
Roques (1959, 1961, 1962 a, b, c, 1963, 1969 a, b, 1972, 1973). L’aportació de Roques 
il·lustra molt bé la complexitat de les reaccions i de la cinètica dels equilibris del sistema 
calcocarbònic (vegeu notablement Bakalowicz, 1979 a).

D’aquests autors, són particularment remarcables els treballs de Roques i Langmuir, 
que desenvoluparen quasi simultàniament el càlcul de paràmetres fonamentals com 
l’índex de saturació i consideraren el paper dels parells d’ions en els diferents equilibris 
del sistema calcocarbònic.

Els treballs de Roques (1969 a, b, 1972) i Roques i Ek (1973) han estat fonamentals en 
la recerca del sistema calcocarbònic. Roques fa una important contribució teòrica i de-
senvolupa recerques experimentals al laboratori però considerant i intentant reproduir 
les condicions naturals que caracteritzen el carst. Així mateix, els resultats dels seus 
treballs són en bona part traslladats per ell mateix a l’estudi de nombrosos exemples 
(Roques, 1959, 1967, 1973). De la seva aportació són especialment remarcables el con-
cepte de pCO2 equilibrant, el càlcul del pH d’equilibri i la definició d’un índex de satu-
ració: DpH = pH mesurat - pH equilibri. La investigació dels processos de transferència 
(Roques, 1969 a, b) és també un dels aspectes d'interès dels seus treballs.

Posteriorment, en la mateixa línia d’investigació dels equilibris químics del sistema 
calcocarbònic, es desenvoluparen als Estats Units d’Amèrica nombrosos treballs de 
gran interès, sobretot perquè aportaren uns valors molt aproximats de les constants de 
l’equilibri calcocarbònic (Stumm i Morgan 1970; Plummer et al., 1975). Pel tractament 
general que dóna als equilibris del sistema calcocarbònic en diferents medis hidrolò-
gics, té un gran interès el treball de Butler (1991). Així mateix, Gunn (1986) realitza una 
interessant síntesi sobre els processos de dissolució en la gènesi del carst basant-se 
principalment en les contribucions de l’escola anglosaxona. Dels autors amb aporta-
cions teòriques recents sobre els equilibris químics i els processos de dissolució en el 
carst cal referir Dreybrodt (1988, 2000) i Sauter (2000).

Al llarg de les dècades dels 70, 80 i 90 del segle passat s’han desenvolupat a França 
importants treballs sobre la geoquímica de les aigües en medi càrstic (vegeu Bakalowicz, 
1984 i Crampon i Bakalowicz, 1994). Una vegada més aquests treballs tenen com a refe-
rència la important aportació de l’equip del Laboratori Subterrani de Moulis (CNRS, Fran-
ça). En efecte, en el laboratori de Moulis, a partir d’un conjunt important de treballs entre 
els quals destaquen els de Trombe (1952), Roques (1969 a, 1969 b, 1972), Roques i Ek 
(1973), Miserez (1973) i Schoeller (1962), es concretà una metodologia de treball rigorosa 
amb l’objectiu d’abordar les característiques químiques de les aigües del carst, però des 
d’una òptica hidrogeològica. L’enfocament sistèmic, igual com passava amb la hidrodi-
nàmica, aporta a la hidrogeoquímica una perspectiva d’anàlisi global dels processos geo-
químics en el carst i de la seva relació amb els processos més generals de la carstificació.

Les investigacions hidrogeoquímiques realitzades a Moulis (França) es van ocupar en 
una primera etapa d’enllestir una metodologia analítica orientada a la recerca geoquími-
ca d’aigües específicament càrstiques i d’aconseguir, així mateix, una metodologia en 
la interpretació de les evolucions dels ions majoritaris durant els episodis de crescuda 
i el cicle hidrològic (Bakalowicz, 1974, 1975; Aminot, 1974, 1975; Bakalowicz i Aminot, 
1974). Aquests treballs posaren de relleu l’interès i la significació de determinats parà-
metres en la recerca hidrològica del carst, com per exemple el pH i la conductivitat (mi-
neralització) mesurats en continu, així com els diferents ions en solució: HCO3

-, CO3
2-, 

SO4
2-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+ i K+, mesurats de manera discreta.
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El volum més important de la investigació es va desenvolupar al sistema experimental 
de Baget (Arieja), encara que també en altres unitats hidrogeològiques de la matei-
xa Arieja: Fontestorbes, Aliou… Els resultats més importants d’aquest treball es varen 
concretar sobretot a la tesi de Bakalowicz (1979 a). Aquesta tesi és la síntesi de tot el 
treball sobre hidrogeoquímica del carst realitzat a Moulis fins a la seva publicació. L’au-
tor aborda les següents qüestions cabdals: la química de les dissolucions i la isotòpica, 
amb especial èmfasi en l’estudi del sistema calcocarbònic (com aspecte essencial des 
de tots els punts de vista: és a dir, tant en la investigació del flux i de l’estructura de 
l’aqüífer càrstic com de la seva gènesi), l’origen i el paper del diòxid de carboni, la defi-
nició de l’aqüífer càrstic des de la hidrogeoquímica, l’esquematització del funcionament 
i l’estructura l’aqüífer, i l’origen de l’aqüífer càrstic.

A Moulis, paral·lelament a les investigacions de Bakalowicz, es desenvoluparen els tre-
balls de Fleyfel (1979) i Eberentz (1975) que es comentaran més endavant. A partir dels 
treballs realitzats al Laboratori Subterrani la metodologia de l’aproximació hidrogeo-
química s’aplicà a una gran diversitat d’exemples d’aqüífers càrstics en el conjunt de 
França (Lepiller, 1980; Botton, 1984; Muet, 1985; Marchet, 1991) i, també, de forma 
molt important, a l’estat espanyol (Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; Morales, 1991; 
López Chicano, 1992; Andreo, 1997).

Més recentment, com abans ja s’ha comentat, s’han desenvolupat noves recerques 
sobre el CO2 i el seu paper en el carst (Bourges et al., 2001). El control de les variacions 
de CO2 en cavitats situades a la zona no saturada indiquen que la transferència aerodi-
nàmica pot ser un procés important de la dinàmica del sistema càrstic. Els paràmetres 
meteorològics i la geometria de les cavitats controlen els bescanvis entre l’atmosfera 
subterrània i l’exterior. Aquest treball (Bourges et al., 2001), que aporta noves i interes-
sants idees sobre la dinàmica del CO2 a la zona no saturada del carst, necessita d’un 
aprofundiment en el sentit de relacionar el nou model o esquema dinàmic del CO2 amb 
el coneixement hidrològic que ja es disposa del rol del CO2 en les diferents modalitats 
d’infiltració (ràpida i lenta) i també amb els processos de transferència del CO2 en pro-
funditat (a la zona saturada) i la gènesi del carst.

2.2.4.2 Conductivitat o mineralització com a variable regionalitzada

Entre les diverses aportacions metodològiques de Bakalowicz (1976, 1977 a, 1979 a), 
destaca la utilització de paràmetres globalitzadors (conductivitat, mineralització o bé el 
TAC o el TH; fins i tot, d’ions com el calci amb un pes específic important en la mine-
ralització) del contingut químic de l’aigua com a variables regionalitzades (Matheron, 
1965; Delhomme, 1976, 1984; Samper i Carrera, 1990). L’interès d’aquests paràmetres 
i de la seva variabilitat a les fonts càrstiques al llarg del cicle hidrològic, o simplement 
en els esdeveniments de crescuda, és que permeten abordar les característiques del 
funcionament i, sobretot, el grau de desenvolupament de l’estructura de l’aqüífer (grau 
d’organització) o el que és el mateix, el grau de carstificació.

La utilització de la variabilitat química (variacions estacionals) en els aqüífers càrstics ja 
havia estat objecte de consideració per diversos autors (Shuster i White, 1971; Ternan, 
1972), el quals intentaren relacionar-la amb l’estructura de l’aqüífer; aquests autors in-
troduïren el coeficient de variació de la duresa per distingir els aqüífers càrstics segons 
la seva estructura (el coeficient de variació és la relació entre la desviació estàndard i la 
mitjana de la variable considerada). Així, la duresa de l’aigua o la mineralització s’entén o 
es considera implícitament, segons Shuster i White, com una variable que respon a una 
llei de distribució única (Bakalowicz, 1976, 1977 a, 1979 a); no obstant, en realitzar les 
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distribucions de dades experimentals de la conductivitat o de la mineralització de dife-
rents exemples es constata que cada aqüífer presenta la seva pròpia forma o distribució, 
la qual pot ser unimodal dissimètrica o bé polimodal (Bakalowicz, 1976). Aquest fet obliga 
a rebutjar el mètode de Shuster i White per a analitzar les diferències entre aqüífers; en 
efecte, el càlcul de la desviació estàndard no té sentit en les distribucions polimodals.

L’anàlisi de la significació de les corbes de distribució de la freqüència de la conductivitat 
o mineralització ha estat realitzada per part de Bakalowicz en diversos treballs en un nom-
bre limitat d’exemples (Bakalowicz, 1976, 1977 a) i, de forma més general i exhaustiva a 
la seva tesi, utilitzant, a més de la conductivitat o mineralització, el bicarbonat, la duresa 
total (TH), el calci i el magnesi (Bakalowicz, 1979 a). A la figura 11 es poden veure les dis-
tribucions de diferents exemples de França estudiats per l’esmentat autor. Les distribu-
cions de tipus unimodal (sistema d’Evian) caracteritzen aqüífers d’estructura homogènia, 
estructura constituïda per porus o fissures, i d’inexistent o feble desenvolupament de la 
carstificació. Quan hi ha dues o més modes (sistemes de Baget, Aliou...) ben definides, 
les distribucions caracteritzen sistemes amb carstificació ben desenvolupada i d’estruc-
tura heterogènia. L’existència d’una polimodalitat acusada assenyala una carstificació i, 
també, una estructura complexes (sistemes de Fontestorbes, Valcluse, Bernatas i Yeux).

Figura 11: Distribució de freqüències de la conductivitat per diferents sistemes (Bakalowicz, 1979 a).

La utilització d’aquesta metodologia possibilita una caracterització qualitativa del grau 
de carstificació i és operativa a partir d’una mesura simple com la de conductivitat; no 
obstant, ha d’existir una bona correlació amb la mineralització (superior a 0.9), en cas 
contrari s’ha de treballar directament amb la mineralització (suma del contingut iònic 
determinat per l’anàlisi) o bé amb paràmetres que tinguin una bona correlació amb la 
mineralització com els bicarbonats o la duresa total.

L’aplicació realitzada al Carst Experimental de Baget permet assegurar que és indistint 
el període estudiat –cicle hidrològic o bé episodis de crescuda–, ja que la distribució 
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presenta sempre o quasi sempre la mateixa morfologia (Bakalowicz, 1979 a; Bakalowi-
cz i Mangin, 1980).

Aquesta metodologia ha estat aplicada a una diversitat d’exemples de diferent localit-
zació geogràfica: Pirineus de França i Catalunya, conca Basco-Cantàbrica i Pirineus al 
País Basc, Alps del Jura, Conca de l’Ebre (Montserrat, Rellinars) (Lepiller, 1980; Muet, 
1985; Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; Morales, 1991; Marchet, 1991).

Freixes et al. (1998 a, b, 2000) utilitzen aquesta metodologia tant en l’estudi de la mine-
ralització com de la temperatura de les fonts principals dels aqüífers de la Val d’Aran. A 
partir dels resultats obtinguts en la interpretació de les distribucions de freqüència de 
la conductivitat i de la temperatura, de la caracterització hidrològica i de la definició de 
l’estructura (binària o monàdica) dels sistemes, es realitzaren algunes consideracions 
sobre els seus respectius potencials de carstificació (Mangin, 1978 c, 1982 b) i les con-
dicions generals de la carstificació a la Val d’Aran.

2.2.4.3 Mineralització i contingut iònic de les aigües en el carst

L’interès d’un paràmetre com la conductivitat o la mineralització, com s’ha explicat, està 
orientat a una caracterització global del sistema i, per tant, dels seus dos subsistemes 
constitutius: la zona no saturada i la zona saturada (anàlogament al que succeeix quan 
es treballa amb el cabal o la temperatura). És a dir, el senyal o informació relativa a la 
zona no saturada (o a la part superficial del carst) arriba a la sortida diferida a través de 
la zona saturada i juntament amb informació procedent d’aquesta. No obstant, a partir 
de la distribució de freqüències de la conductivitat és possible una caracterització de la 
infiltració i de la circulació a la zona saturada, fins i tot de les aigües diferides per l’aqü-
ífer epicàrstic (i de les estructures càrstiques respectives) (Bakalowicz, 1978, 1979 a).

Òbviament, el coneixement acurat i detallat del contingut iònic a partir de l’anàlisi quí-
mica permet utilitzar els diferents ions com a marcadors de les diverses modalitats de 
circulació en el carst i possibilita una anàlisi espacial de l’estructura de l’aqüífer. Com es 
comenta més endavant, en aquesta anàlisi espacial de l’estructura del sistema o aqüífer 
hi contribueix notablement l’aplicació de les anàlisis factorials o multivariables (Mangin, 
1979; Bakalowicz, 1979 a, 1980; Fleyfel, 1979; Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; Mora-
les; 1991; Andreo, 1997).

En el marc metodològic plantejat en aquesta tesi, l’interès passa sobretot per la utilitza-
ció del contingut químic de l’aigua com a informador hidrogeològic; abans de presentar 
els resultats obtinguts en conques i aqüífers experimentals, es sintetitzen, a continua-
ció, les característiques generals de la qualitat o la geoquímica de les aigües en medis 
continentals de naturalesa carbonàtica.

Els ions clorur, sodi i potassi presenten concentracions baixes en les aigües de terrenys 
de composició calcària, excepte en el cas d’existir formacions evaporítiques o fenò-
mens d’intrusió marina.

Aquests ions són aportats per les precipitacions, en quantitats poc importants, a les 
aigües superficials o subterrànies, que els poden contenir en quantitats variables.

El seu origen i distribució ha estat estudiat per Schoeller (1962), Trudgill (1986) i Cryer (1986). 
Aquests autors indiquen que aquests ions provenen dels oceans i que les concentracions 
disminueixen en la mesura que les precipitacions són més allunyades de les costes.
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En el context dels aqüífers de naturalesa calcària existeixen altres fonts que poden 
aportar sodi i potassi, com per exemple passa amb els silicats de sodi i potassi, que per 
dissolució poden subministrar aquests ions (Hem, 1970; Spears, 1986). En els carsts 
de tipus binari i que impliquen importants extensions de roques ígnies (o altres roques 
de composició silicatada: gresos, lutites...), com és el cas dels exemples estudiats en 
aquesta tesi a la Val d’Aran i a l’alt Llobregat, hi ha una aportació d’aquests ions, encara 
que d’escassa significació quantitativa.

En els carsts de tipus monàdic, és a dir, exclusivament calcaris, la presència de mine-
rals silicatats és rara i té una escassa significació (albita i feldspats potàssics), mentre 
que els minerals argilosos són presents en els sòls i dipòsits sedimentaris i també, com 
a insolubles, formant part de la roca calcària o carbonàtica.

La solubilització dels ions Na+ i K+ a partir dels minerals argilosos depèn de processos 
de certa complexitat com els de bescanvi iònic. Efectivament, a la família dels alcalins hi 
ha una afinitat creixent en funció de l’electronegativitat, resultant la seqüència següent:

Li+ < Na+ < K+ < Cs+

Així, en les argiles, en les quals el Na+ i el K+ són els alcalins més abundants, aquests 
ions ocupen espais bescanviables, de tal manera que el K+ pren sempre l’espai al Na+. 
En aquest sentit és molt interessant l’estudi de la relació Na+/K+ en les aigües subterrà-
nies, doncs aquesta pot informar sobre les característiques dels bescanvis.

Quant al potassi cal insistir que, a diferència del Cl i Na, està implicat en el cicle de la 
matèria orgànica. Aquest fet pot justificar la disminució que s’observa en les concentra-
cions de potassi en determinats indrets del carst (Bakalowicz, 1979 a). En conseqüèn-
cia, el consum d’aigua per la vegetació condueix a una disminució del K però no del Cl 
i Na. És a dir, els processos d’evapotranspiració condueixen a una reconcentració del 
Cl i Na, però no del potassi.

Les consideracions generals que s’han realitzat sobre aquests ions seran particula-
ritzades en cadascun dels sistemes estudiats. Òbviament Cl, Na i K es presenten en 
concentracions diverses segons el sistema considerat (tant a les entrades com a les 
sortides) i així mateix les fonts origen tenen característiques distintes.

A les aigües de les àrees carbonàtiques l’ió sulfat és generalment el segon en importàn-
cia després del bicarbonat.

Els minerals sulfatats de les roques evaporítiques constitueixen la font que pot apor-
tar concentracions més importants a partir dels processos de dissolució. En efecte, 
l’anhidrita i el guix són bastant solubles i la reacció de dissolució sembla ser ràpida 
(Hem, 1970 in Bakalowicz, 1979). Quan aquests minerals són presents en les litologies 
d’aqüífers carbonàtics o càrstics, els processos de dissolució poden aportar quantitats 
importants de sulfats; en aquest cas s’incorpora un ió comú amb la calcita i en con-
seqüència es produeix una disminució de la solubilitat d’ambdós minerals. A més, a la 
solució, a partir dels ions calci i sulfat, es forma l’ió CaSO4

0, que tindrà conseqüències 
importants en l’estudi dels equilibris, sobretot si les concentracions de sulfats són im-
portants (de l’ordre de 100 mg/l o superiors).

Tot i que la dissolució de sulfats (guix, anhidrita...) és el procés que pot aportar les 
concentracions més importants, és obvi que no és l’origen ni habitual ni més freqüent 
d’aquests ions. Les precipitacions aporten una quantitat variable d’aquest ió en l’espai 



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

82

i en el temps (Bakalowicz, 1979 a; Cryer, 1986). En aquest cas prové essencialment de 
l’oxidació, a l’atmosfera, del diòxid de sofre, el qual és el resultat de l’oxidació del sofre 
en la combustió del carbó o petroli (vegeu notablement Record et al., 1982). El procés 
és la dissolució en les aigües de precipitació que origina els ions SO4

2-.

Finalment, els minerals sulfurosos (pirita, arsenopirita...), que es troben moltes vegades 
associats a les roques carbonàtiques, poden constituir una font important de sulfats. 
A més, el paper dels sulfurs és particularment interessant per la implicació que poden 
tenir en la dissolució dels carbonats. Els minerals sulfurosos, en presència d’aigua, 
s’oxiden, formant-se sulfats. L’aspecte més remarcable del procés d’oxidació dels sul-
furs (S2Fe) és la important quantitat de H+ aportada, fet que determina que la solució 
sigui particularment agressiva. La incorporació de sulfats a la dissolució per oxidació 
de la pirita respon a una cinètica de reacció molt lenta, d’aquí que hauria de facilitar la 
caracterització d’aigües de temps de permanència de vàries setmanes a varis mesos.

2.2.4.4 Sistema o equilibri calcocarbònic

2.2.4.4.1 Introducció

Els carbonats de calci i magnesi, contràriament als sulfats i clorurs, són poc solubles en 
l’aigua. La solubilitat de la calcita en l’aigua pura és molt baixa: ks = 3.8 x 10 -9 a 25 º C. 
No obstant això, els carbonats constitueixen, generalment, la part més important de la 
mineralització de les aigües continentals. Per a la seva dissolució és necessària la inter-
venció, no solament de la fase sòlida carbonàtica i de la fase líquida dissolvent (l’aigua), 
sinó també d’una fase gasosa, el diòxid de carboni, que augmenta considerablement 
les possibilitats de dissolució. Aquestes tres fases (figura 12) constitueixen el sistema 
CO2-H2O-carbonat, anomenat també calcocarbònic. Un conjunt complex de reaccions 
físiques i químiques condueix a la dissolució dels carbonats.

El diòxid de carboni és una substància fonamental en el procés de carstificació i el mo-
tor de la dissolució dels carbonats.

Els equilibris químics del sistema CO2-H2O-carbonats tenen una gran complexitat 
doncs hi intervenen tres fases i es poden sintetitzar en nou equacions o equilibris, amb 
les seves corresponents constants d’equilibri (vegeu Roques (1959, 1961, 1962 a, b, c, 
1963, 1969 a, b, 1972, 1973), Bakalowicz, 1979 a, Fleyfel, 1979 i Freixes, 1986).

Figura 12: Les tres cadenes de reacció del sistema calcocarbònic (Roques, 1964).
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2.2.4.4.2 Estat d’equilibri d’una solució: DpH i pCO2 eq

L’estudi dels equilibris del sistema calcocarbònic s’ha abordat amb diferents metodo-
logies (vegeu notablement Bakalowicz, 1979 a), però, anteriorment, Roques (1972) ja 
proposà una aproximació interessant i rigorosa a partir de les seves recerques.

El sistema no és a l’equilibri, sobretot entre les fases líquida i gasosa; la mesura del 
CO2 és possible al camp, això no obstant, la mesura de pH és més fàcil i freqüent i per 
aquest motiu Roques (1972) proposa partir del pH mesurat i del pH d’equilibri per a 
conèixer l’estat d’equilibri d’una solució.

En efecte, es pot definir un índex de saturació: DpH, que indica la distància o diferència 
existent entre el pH mesurat i el pH d'equilibri.

DpH = pHm- pHe

El càlcul del pH d’equilibri es realitza a partir de les dades de les determinacions ana-
lítiques dels diferents ions majoritaris (i minoritaris). És a dir, l’DpH es pot expressar en 
funció de les concentracions en Me2+, HCO3

- i SO4
2-.

Així, el pHe es calcula de la següent forma:

pHe= log Ks - log K2 - log (Me 2+) - log (HCO3
-) - log [1- K5 (SO4

2-) ] + C

El terme C representa la influència del parell d’ions MgHCO3
+ i MgCO3

0; CaHCO3
+ i 

CaCO3
0 són menyspreables. Roques dóna una expressió senzilla per al càlcul de C:

C= 0.051526 (m Mg
2+) 0.505662

Així, la determinació de l’estat d’equilibri es concreta a partir de:

pH = 0 (la dissolució és a l’equilibri)

pH < 0 (la dissolució és infrasaturada)

pH > 0 (la dissolució és saturada)

De fet, els límits en els quals es considera una solució a l’equilibri o quasi a l’equilibri 
són: -0.1 < pH < 0.1, o bé posant uns límits encara més estrets: -0.05 < pH < 0.05.

El càlcul de la pCO2 eq es realitza a partir de les equacions:

log m CO2 = log (HCO3
-) - log K1 - pH

log pCO2 = log m CO2 - log K0

En l’anàlisi de l’equilibri del sistema calcocarbònic l’DpH i la pCO2 eq són els paràmetres 
fonamentals. L’DpH permet conèixer l’estat de la solució en relació a l’equilibri i la pCO2 
eq és una aproximació al CO2 dissolt.

2.2.4.4.3 Cinètica dels equilibris

Les relacions entre la fase gasosa, líquida i sòlida del sistema calcocarbònic han estat 
sintetitzades pel model de Roques (1964).
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El model distingeix tres cadenes de reacció (figura 12); la primera i la tercera fan inter-
venir reaccions heterogènies, la segona solament la fase líquida. Qualsevol modifica-
ció dels equilibris en una de les cadenes comporta un reajustament de les altres. La 
velocitat d’establiment de l’equilibri del conjunt està condicionada per la velocitat de 
cadascuna de les evolucions. Òbviament, la velocitat d’evolució més lenta imposa la 
cinètica al conjunt del sistema.

Roques (1964) ha analitzat amb detall l’evolució de cadascuna de les cadenes; a conti-
nuació es sintetitzen els aspectes essencials.

Les reaccions de la segona cadena són pràcticament instantànies: els equilibris són 
assolits aproximadament en un minut per a valors de pH propis de les aigües naturals.

L’equilibri a la primera cadena és una mica més lent a l’hora d’establir-se; segons dades 
de la literatura, la dissolució del CO2 arriba a l’equilibri en alguns minuts. Quan la pCO2 
és elevada (10-2 atm), el procés es realitza més ràpidament. L’evasió de CO2, contrà-
riament, és més lenta (segons Roques); en la precipitació de la calcita (gènesi de les 
espeleotemes), l’equilibri s’assoleix en tres o quatre hores.

La cinètica de la tercera cadena determina la del conjunt. L’equilibri necessita d’un 
temps molt llarg per a establir-se. A la pressió atmosfèrica (3·10-4 atm), l’equilibri s’as-
soleix en 83 dies per la calcita; en el cas de la dolomita no s’assoleix amb el mateix 
temps (Dandurant i Schott, 1977 in Bakalowicz, 1979 a). Quan la pCO2 equilibrant de 
la solució és més elevada (5·10-3 atm), el temps per assolir l’equilibri la calcita és més 
breu, de l’ordre d’una desena de dies o, fins i tot, menys.

Si es considera que les reaccions entre la fase líquida i gasosa són ràpides, l’estat 
de la solució respecte l’equilibri, tal com ho estableix l’DpH, solament es pot referir al 
moment de mesura del pH, m HCO3

- i m Ca2+, és a dir, a les condicions de mostreig 
al camp. Que l’aigua aparegui sobresaturada a la descàrrega natural d’un sistema no 
indica necessàriament que ho sigui a l’interior de l’aqüífer; contràriament, quan és infra-
saturada, generalment, indica una infrasaturació a l’interior de l’aqüífer.

2.2.4.4.4 El sistema calcocarbònic com a informador hidrogeològic

El sistema calcocarbònic té un gran interès com a informador o marcador hidrogeo-
lògic. En nombroses recerques s’ha treballat amb els paràmetres fonamentals: DpH 
i pCO2 

eq (Bakalowicz, 1979 a, 1980), però també és possible utilitzar els isòtops de 
carboni (Fleyfel, 1979; Fleyfel i Bakalowicz, 1980; Clark i Fritz, 1997).

Cal comentar que el pH, per ell mateix, té un interès relatiu en la recerca hidrogeoquímica 
dels aqüífers carbonatats, però la seva mesura, que ha de realitzar-se amb molt de rigor 
i sistemàticament al camp, és indispensable en els càlculs de l’DpH i la pCO2 equilibrant. 
Aquest dos paràmetres tenen un gran interès en la caracterització dels diferents tipus 
de circulació de l’aqüífer càrstic. En efecte, ja sigui en l’estudi de les seves evolucions 
temporals al llarg del cicle hidrològic i de les crescudes, o bé en l’anàlisi que possibiliten 
els tractaments factorials (conjuntament amb els ions majoritaris), particularment el de 
components principals, els resultats obtinguts poden ser determinants en la caracterit-
zació del tipus de flux i de l’estructura de les diferents parts de l’aqüífer càrstic. Alguns 
dels estudis experimentals són molt il·lustratius: en la caracterització de la infiltració len-
ta i ràpida són remarcables els treballs de Fleyfel (1979) i de Fleyfel i Bakalowicz (1980), 
en l’estudi de la circulació a l’aqüífer epicàrstic cal assenyalar el de Bakalowicz (1980) i 
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en l’anàlisi global del funcionament i l’estructura de l’aqüífer càrstic també destaca Ba-
kalowicz (1979 a, 1980). Així mateix, Botton (1984), Freixes (1986) també utilitzen els pa-
ràmetres del sistema calcocarbònic en la caracterització dels diferents tipus d’infiltració.

2.2.4.5 Caracterització hidrogeoquímica del cicle hidrològic i dels episodis de 
crescuda

Els resultats de l’estudi de l’evolució hidrogeoquímica en el cicle hidrològic i en les 
crescudes són bàsics en la caracterització del funcionament i l’estructura de l’aqüífer 
càrstic.

Les recerques intensives desenvolupades al Carst Experimental de Baget (França) (Ba-
kalowicz, 1979 a) permeteren constatar que les dues escales de temps d’observació 
considerades –cicle i crescuda– aporten una informació comparable sobre el funciona-
ment i l’estructura de sistema. Amb l’objectiu de globalitzar la informació de sortida del 
sistema, els mostreigs es realitzaren sistemàticament a la font principal: les Hountas.

L’estudi del cicle hidrològic realitzat a partir dels paràmetres i ions de l’equilibri calco-
carbònic, així com dels altres ions (sulfats, clorurs, sodi i potassi), facilita l’anàlisi de 
les variacions estacionals. Els diferents paràmetres responen a la definició de variable 
regionalitzada (Bakalowicz, 1979 a). Els resultats més importants es poden resumir en 
els següents punts:

§ l’evolució de la mineralització (contingut químic de l’aigua) està determinada 
pels esdeveniments hidrològics i per la seva successió.

§ l’aqüífer càrstic memoritza cada esdeveniment hidrològic.

§ una mostra aïllada no representa res més que la seva pròpia informació. Mentre 
que un mostreig sistemàtic amb la freqüència adequada (a Baget, dues setma-
nes) permet conèixer les variacions estacionals.

§ hi ha ions que marquen determinades parts de l’estructura de l’aqüífer; així, l’ió 
clorur marca les aigües d’infiltració i l’ió magnesi les aigües de la zona inundada.

§ la variabilitat de la mineralització informa de l’heterogeneïtat del funcionament 
de l’aqüífer. L’estudi dels paràmetres del sistema calcocarbònic, particularment 
la pCO2 equilibrant, permet definir diferents tipus de circulació a la zona no sa-
turada: aigües d’infiltració ràpida i aigües d’infiltració diferida.

En l’estudi de les dades del cicle hidrològic és fonamental la utilització de l’anàlisi mul-
tifactorial (vegeu Bakalowicz, 1979 a, 1980).

La recerca intensiva a l’aqüífer de Baget aportà una valuosa informació sobre els epi-
sodis de crescuda (Bakalowicz, 1979 a, 1980). A la memòria de la tesi de llicenciatura 
sobre el carst en conglomerats de Sant Llorenç del Munt – Rellinars– (Freixes, 1986) es 
descriuen crescudes de diferents aqüífers càrstics en calcàries, sobretot del sistema 
de Baget (figura 13) i també d’altres sistemes que presenten episodis de crescuda amb 
respostes paradigmàtiques, clares i de fàcil interpretació. De fet, el treball realitzat a 
Rellinars (Freixes 1986, 1987 i Freixes et al., 1991) es basà fonamentalment en la inter-
pretació de les dades de dues crescudes controlades l’any 1982, a les fonts principals 
i als sobreeixidors.
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El treball realitzat a Baget indica molt bé que les respostes són característiques del 
sistema i presenten, per tant, una morfologia comparable en els diferents episodis de 
crescuda considerats. Això s’il·lustra molt bé a la figura 13, en la qual es constata que 
les morfologies de les respostes (cabal-mineralització) de diferents crescudes, situades 
en diferents parts (estacions) del cicle: estiu, tardor, hivern i primavera, són perfecta-
ment comparables. En les diferents crescudes s’observa un increment de la mineralit-
zació que es correspon amb el del cabal, és a dir, en totes les crescudes es mobilitzen 
aigües de les reserves de la zona saturada de l’aqüífer com a conseqüència de l’efecte 
de descàrrega. Aquest tipus de resposta és propi d’un sistema amb reserves hídriques 
importants, com ho indica la hidrodinàmica (volum dinàmic al voltant dels 4 hm3). Les 
respostes hidrogeoquímiques analitzades a la font principal del sistema aporten una 
informació global sobre el funcionament i l’estructura del sistema.

Un altre exemple de respostes senzilles i de fàcil interpretació és l’aqüífer de Verneau 
(Tresse i Tissot, 1978), en el qual, contràriament al que succeeix a Baget, l’increment de 
cabal sempre s’associa amb una disminució molt marcada de la mineralització (conduc-
tivitat, bicarbonats, TH...). En aquest exemple no hi ha efecte de descàrrega, com a con-
seqüència que les reserves de la zona saturada són pràcticament inexistents (volum di-
nàmic de l’ordre de 0.1 hm3). Així, associades al màxim de la crescuda, es posen sempre 
en evidència aigües d’infiltració menys mineralitzades. Aquest tipus de resposta és la que 
caracteritza les fonts del sistema de Rellinars (a excepció dels sobreeixidors de la Saiola i 
els Caus del Guitart que presenten particularitats i una major complexitat) (Freixes, 1986).

L’anàlisi de diferents marcadors hidrogeoquímics en les crescudes contribueix a definir 
dos conceptes fonamentals en els aqüífers càrstics: transferència i trànsit. La transfe-
rència es fa evident químicament per la presència a la puja de la crescuda dels ions que 
marquen bé la zona saturada de l’aqüífer (magnesi…) i que són expulsats de l’aqüífer com 
a conseqüència del desplaçament de l’ona de crescuda. El trànsit correspon al desplaça-
ment real del marcador hidrogeoquímic (per exemple, els clorurs) de la zona no saturada 
(aqüífer epicàrstic) a la font principal (zona saturada) (vegeu Bakalowicz, 1979 a).

En general, en un mateix sistema, les respostes per a un paràmetre o ió determinat són ca-
racterístiques (Bakalowicz, 1979 a; Freixes, 1986), és a dir, presenten una morfologia sem-
blant. No obstant, en un mateix aqüífer o sistema també es poden considerar crescudes 
simples o bé complexes segons siguin les característiques de la impulsió, l’estat del sistema 
(memòria, esdeveniments anteriors…) (Bakalowicz, 1979 a, 1995, 2005). La interpretació de 
les respostes químiques i isotòpiques exigeix un coneixement rigorós del cicle hidrològic, 
particularment de la successió d’episodis de precipitació (i de l’alimentació del sistema…) 
i de les respectives respostes, estat dels reservoris… L’estudi de les respostes químiques 
i isotòpiques aporta al coneixement de l’aqüífer una valuosa informació complementària.

La interpretació de les respostes hidrogeoquímiques no fan sinó constatar les conclusi-
ons obtingudes en l’anàlisi de les respostes naturals físiques: hidrodinàmiques (cabals 
i piezometria) i hidrogeotèrmiques (temperatura).

Així mateix, és possible una anàlisi espacial del sistema (o de l’aqüífer) a partir de l’es-
tudi de punts d’aigua de diferents parts de la seva estructura: escorrentia superficial i 
pèrdues, aqüífer epicàrstic i infiltració en piezòmetres i cavitats a la zona no saturada, i 
font principal, sobreeixidors i piezòmetres a la zona saturada. Les respostes analitzades 
en els diferents punts de la zona saturada –des de diferents disciplines–, font principal i 
sobreeixidors permeten caracteritzar la seva heterogeneïtat (vegeu Mangin, 1975 a i Ba-
kalowicz, 1979 a). L’estudi dels cicles o de les crescudes en diferents parts del sistema 
no fa sinó contribuir als resultats més globals obtinguts en l’estudi de la font principal.
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Figura 13: Variabilitat de la mineralització al llarg de diferents crescudes a Baget (Bakalowicz, 1979 a).
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L’aplicació de les anàlisis factorials, particularment l’anàlisi de components principals 
(ACP), és una contribució notable a la interpretació de la informació geoquímica de les 
aigües. L’interès de les ACP és que relacionen els diferents marcadors i faciliten una in-
terpretació global, més enllà de la informació que cada marcador aporta individualment. 
Les ACP de les dades de les crescudes de les Hountas al carst de Baget aportaren una 
informació de gran interès en el coneixement espacial de l’estructura de l’aqüífer. En 
aquest sentit, el treball de Bakalowicz (1980) és molt il·lustratiu, doncs fa possible una 
anàlisi del funcionament de les zones no saturada i saturada, així com conèixer l’origen 
espacial (de l’aigua) dels diferents marcadors en l’estructura de l’aqüífer. Els paràmetres 
de l’equilibri calcocarbònic són particularment interessants. Cal destacar els següents 
resultats de la interpretació de l’anàlisi factorial:

§ l’origen espacial de l’aigua.

§ el temps de permanència de l’aigua a l’aqüífer i la velocitat de trànsit de l’aigua 
entre el reservori i la descàrrega natural.

§ demostra que la relació pCO2 - DpH està determinada pel no equilibri de la solu-
ció i per les condicions del flux hídric, i que el fet que la solució estigui en evolu-
ció es deu a les velocitats del flux i als bescanvis gasosos a la zona d’infiltració.

§ la relació entre DpH i pCO2 indica una evolució de l’aigua en condicions de bes-
canvi gasós a la zona d’infiltració; no obstant, hi ha una tendència a la relació 
entre bicarbonats (i calci i magnesi) i la pCO2 que indica una circulació hídrica a 
través d’una important zona saturada abans de la descàrrega natural –una dar-
rera evolució en absència de fase gasosa.

En el mateix treball s’interpreta una ACP de la font de Gers, que drena l’aqüífer epicàrs-
tic de Gers, situat a la conca del sistema de Baget.

La metodologia desenvolupada en les recerques intensives realitzades al carst de Ba-
get fou aplicada a tot un conjunt d’aqüífers carbonàtics de l’Arieja i de l’alta Garona. 
Així, la distribució de freqüència de conductivitat ha estat emprada per posar en evidèn-
cia l’existència d’aqüífers amb diferent grau de carstificació (figura 11).

L’estudi de crescudes en diferents sistemes (Bakalowicz, 1979 a) aporta resultats de 
gran interès. Els exemples que el referit autor analitza són els de la Fontaine de la Bi-
èle, de la Source de Lez i Verneau. El sistemes de Lez i Verneau es caracteritzen per 
presentar crescudes complexes de difícil interpretació, però en ambdós exemples es fa 
palesa l’existència d’importants reserves a la zona saturada. El sistema de Lez, a més, 
es caracteritza per una carstificació ben desenvolupada. La Bièle (1 km2 de conca) és 
un aqüífer de carstificació limitada però de reserves significatives. Finalment, el sistema 
de Verneau és un bon exemple de carstificació ben desenvolupada amb una important 
estructura de drenatge, però amb unes reserves menyspreables (figura 14).

Posteriorment s’han realitzat estudis hidrogeoquímics amb la metodologia que es posà 
a punt al Laboratori Subterrani de Moulis a diferents països d’Europa i de la conca me-
diterrània. Bakalowicz (1984 a) fa una síntesi dels treballs realitzats a França. L’aplicació 
de la metodologia ha tingut un fort ressò a l’estat espanyol amb nombrosos treballs: 
Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; Morales, 1991; López Chicano, 1992; Andreo, 1997).
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Figura 14: Disminució de la mineralització en una crescuda al sistema de Verneau (Tissot i Tresse, 
1978).
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2.2.4.6 Isòtops

La utilització d’isòtops en la recerca hidrogeològica ha estat molt important aques-
tes darreres dècades (Fontes, 1976; Bakalowicz, 1979 a; Eberentz, 1975, Custodio i 
Llamas, 1976; Clark i Fritz, 1997). Aquesta aplicació sistemàtica que s’ha fet és una 
conseqüència del seu inestimable valor com a indicadors o marcadors dels processos 
naturals donada la seva implicació en el cicle hidrològic. En efecte, aspectes fonamen-
tals relatius a la dinàmica dels sistemes hidrològics poden ser abordats a partir de la 
investigació de les seves característiques isotòpiques: isòtops ambientals o traçadors 
naturals. Una particularitat molt important és que, generalment, estan en règim perma-
nent en cada punt dels seus cicles.

Els isòtops del medi natural es regeixen per les mateixes lleis que les reaccions quími-
ques, és a dir, per les lleis d’acció de massa; en aquest cas però aplicades a les activi-
tats o fugacitats de les molècules isotòpiques. Els isòtops, no obstant, presenten una 
especificitat termodinàmica: és possible el bescanvi entre dos compostos o dues fases 
d’un mateix element, sense cap reacció que no sigui la isotòpica (per exemple: H2

16O 
líquid + H2

18O vapor = H2
18O líquid + H2

16O vapor).

En aquest treball –sistemes experimentals aranesos i de l’alt Llobregat i Segre– s’han 
analitzat l’oxigen-18 i el deuteri i, per tant, només es tractarà d’aquests isòtops. No 
obstant, en els estudis hidrològics en el carst s’han utilitzat freqüentment el Triti i el 13C i 
14C. Els isòtops de carboni tenen un interès notable en la caracterització de la circulació 
a la zona no saturada (Fleyfel, 1979; Fleyfel i Bakalowicz, 1980).

En la recerca de sistemes hidrològics és indispensable l’estudi dels isòtops a les entra-
des i sortides. Aquest plantejament és senzill en el cas del traçat artificial, però no és 
així quan s’utilitzen isòtops del medi. En efecte, la recerca amb isòtops del medi exigeix 
conèixer les funcions d’entrada, és a dir, les lleis o paràmetres de variació de les con-
centracions en les aigües de precipitació, en les superficials i en les subterrànies.

La utilització d’aquests traçadors planteja el problema del comportament entre el traçador 
i el vector, l’aigua. La complexitat dels processos possibles, amb múltiples reaccions, 
exigeix una anàlisi acurada en cada cas; així, en un medi heterogeni com per exemple un 
aqüífer, els processos possibles són: adsorció o absorció, difusió molecular i iònica, difu-
sió turbulenta, reaccions entre les esferes d’hidratació i el substrat, fraccionament iònic 
en els efectes d’ultrafiltració, bescanvis de base alcalins-alcalinoterris, etc. (Fontes, 1976).

Les substàncies que tenen més probabilitats de comportar-se de manera semblant a 
l’aigua en un medi determinat són aquelles que tenen les dimensions i les densitats 
d’electrons perifèriques més properes a la molècula de l’aigua. Això determina una 
classe o tipus de traçador privilegiat: les espècies moleculars de la mateixa aigua. Tres 
combinacions presenten interès pràctic:

1
H2 

18
O : Oxigen-18.

1
H 

2
H 

16
O : Deuteri.

1
H 

3
H 

16
O : Triti.

Fontes (1976) anomena aquests isòtops interns o íntims, ja que la molècula de l’aigua 
està marcada al seu interior (nucli atòmic); els que no formen part de la mateixa molè-
cula de l’aigua els designa com isòtops externs.
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La resta de substàncies marcadores corresponen a un traçat extern als edificis molecu-
lars i iònics i al seu acompanyament electrònic.

La variabilitat de les concentracions en els isòtops íntims depèn de les lleis generals 
de la física de l’aigua aplicades a les espècies isotòpiques. En el cas dels traçadors 
externs, les variacions dependran a la vegada d’aquestes lleis i de les lleis de la termo-
dinàmica clàssica.

A partir de les diferències de massa de les diverses espècies isotòpiques, les propor-
cions entre isòtop pesant i isòtop banal es modifiquen a profit de l’isòtop pesant quan 
l’estat de condensació augmenta: la fase sòlida s’enriqueix en isòtop pesant respecte 
la fase líquida, aquesta, així mateix, enriquida a partir de la fase vapor. Aquest procés 
és el fraccionament isotòpic.

El fraccionament isotòpic és el responsable de la relació entre l’abundància en deuteri 
i oxigen-18 de les precipitacions i la temperatura de condensació d’aquestes. Aquesta 
relació es manifesta en diferents escales:

§ a l'escala de la Terra, per una variació de la composició isotòpica en funció de la 
latitud, les altes latituds són les de més baixa concentració en isòtops pesants.

§ a l'escala regional, per un empobriment en isòtops pesants amb l'augment de 
l'altitud.

§ a l'escala temporal, per quantitats més importants en isòtops lleugers durant les 
estacions fredes.

El fraccionament intervé també en l'evaporació per un empobriment del vapor en isò-
tops pesants. Així, les masses nebuloses originades als oceans contenen menys isò-
tops pesants que aquests. Així mateix, les aigües continentals sotmeses a l'evaporació 
estan marcades per un enriquiment en isòtops pesants.

El conjunt de consideracions relatives als diferents processos modificadors de les ca-
racterístiques isotòpiques s’apliquen tant a l’oxigen-18 com al deuteri. No obstant, el 
comportament respectiu és diferent.

Existeix una estreta correlació entre les concentracions d’isòtops de les precipitacions, 
segons l’equació: 2H = 8 18O + d , anomenada recta de les aigües meteòriques. Les ai-
gües que hagin sofert evaporació tindran pendents inferiors a 8, generalment entre 3 i 
5, anàlogament succeeix amb les aigües dels vegetals sotmeses a l’evapotranspiració.

La utilització dels isòtops de carboni s’ha demostrat de gran interès com a marcador 
extrínsec de la circulació subterrània i com indicador dels processos que caracteritzen 
la zona no saturada del carst; particularment de la infiltració lenta (Fleyfel, 1979; Fleyfel 
i Bakalowicz, 1980).

La investigació i utilització d’isòtops en hidrologia de medis càrstics ha estat molt im-
portant aquests darrers anys (Eberentz, 1975; Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Man-
gin, 1980; Botton, 1994; Bakalowicz i Jusserand, 1986; Governa et al., 1989; Flora i 
Longinelli, 1989; Clark i Fritz, 1997).

El treball desenvolupat per Eberentz (1975) en el Carst Experimental de Baget, realitzat 
des de l’òptica de l’anàlisi de sistemes i en el marc de treball interdisciplinari del Laborato-
ri Subterrani de Moulis, és particularment interessant. Els resultats més notables se situen 
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clarament en la mateixa orientació que els obtinguts des de les altres disciplines. El treball 
consisteix en la interpretació de l’evolució dels isòtops deuteri i oxigen-18 (i triti) a la font 
principal del sistema de Baget (Les Hountas) amb l’objectiu de caracteritzar les variacions 
estacionals i les respostes isotòpiques en varis episodis de crescuda; així mateix, s’estu-
dia el senyal d’entrada al sistema, és a dir, les característiques isotòpiques de les preci-
pitacions. La interpretació dels resultats més interessants del treball d’Eberentz (1975) és 
aprofundida a la tesi de Bakalowicz (1979 a), que té la possibilitat d’emmarcar les dades 
isotòpiques en els resultats hidrogeoquímics del seu treball. A més, Bakalowicz (1979 a) 
i Bakalowicz i Mangin (1980) defineixen els isòtops com variables regionalitzades i, en 
realitzar les distribucions de freqüències amb dades dels cicles hidrològics (1973-1974), 
obtenen distribucions de tipus polimodal anàlogues a les de la conductivitat. Aquesta 
polimodalitat reflecteix aigües de diferent marca isotòpica i, per tant, fa palesa l’existèn-
cia d’una estructura de drenatge (que no permet la homogeneïtzació de les aigües) i, en 
definitiva, d’una carstificació important del medi. A partir de la marca isotòpica també es 
confirma que la recàrrega de l’aqüífer s’assegura essencialment per les precipitacions a 
la part alta del sistema (més lleugeres i més abundants).

A nivell de les dades del cicle hidrològic, les corresponents a la funció de sortida indi-
quen un fort amortiment de la variabilitat que caracteritza la funció d’entrada; aquest fe-
nomen és una conseqüència de l’existència de reserves a l’aqüífer de Baget (Eberentz, 
1975; Bakalowicz, 1979 a).

Les dades d’isòtops de diferents crescudes estudiades indiquen, sobretot a la puja, va-
riacions importants i complexes de les composicions isotòpiques (figura 15); aquestes 
variacions són característiques de l’aqüífer (Bakalowicz, 1979 a).

Figura 15: Variació de la concentració d’oxigen-18 al sistema de Baget (Eberentz, 1975).
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La zona saturada està constituïda per unitats diverses –els sistemes annexos al drenat-
ge–, cadascuna amb la seva pròpia marca isotòpica.

Les consideracions d’Eberentz (1975) i Bakalowicz (1979 a) permeteren establir les 
grans possibilitats dels isòtops en la hidrologia del carst, sobretot en l’anàlisi espacial 
de la seva estructura. El treball de Botton (1984), en els perímetres experimentals del 
carst de la Source de Lez (Montpellier), també te molt interès per l’aplicació de mar-
cadors isotòpics (Oxigen-18 i Triti) en la recerca de les modalitats d’infiltració i en la 
caracterització de l’estructura de les zones no saturada i saturada del carst.

2.2.4.7 Esquematització de l’aqüífer càrstic des de la hidrogeoquímica clàssica 
i isotòpica

L’esquematització de l’aqüífer càrstic que proposa Bakalowicz (1979 a) (figura 16) es 
basa en la realitzada des de l’aproximació hidrodinàmica per Mangin (1975 a). L’esque-

Figura 16: Esquematització d’un aqüífer a partir de l’aproximació hidrogeoquímica (Bakalowicz, 1979 a).
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ma de Bakalowicz reprodueix a grans trets el de Mangin, però introdueix matisacions 
interessants, sobretot pel que fa a la zona no saturada. En aquesta zona, Bakalowicz 
considera que hi ha una infiltració directa i una infiltració diferida –a partir d’un cert em-
magatzematge a l’aqüífer epicàrstic. Aquests dos tipus d’infiltració, segons Bakalowicz, 
poden evolucionar cap a una infiltració lenta o ràpida, segons la situació. Els conceptes 
d’infiltració lenta i ràpida són els proposats a l’esquema de Mangin (1975 a).

En la caracterització de les diferents modalitats d’infiltració: ràpida (ruissellement, o 
escorrentiu subterrani) i lenta (flux difàsic aigua-aire) cal destacar els treballs ja referits 
de Fleyfel i Bakalowicz (1980) i de Bakalowicz (1980).

El treball de Botton (1984) realitzat als perímetres experimentals del sistema càrstic de 
la Source de Lez a Montpellier té un interès enorme en la caracterització de l’estructura 
de la zona no saturada i de les modalitats d’infiltració que li són pròpies. Bakalowicz 
(1995) fa una síntesi sobre les metodologies i els resultats de les recerques sobre la zona 
no saturada i la infiltració obtinguts en diferents conques i perímetres experimentals.

A la zona saturada Bakalowicz distingeix les mateixes estructures que reconeix l’esque-
ma hidrodinàmic, és a dir, els drens i els sistemes annexos, però la definició d’aquestes 
estructures es basa en les respostes químiques i isotòpiques observades en els episo-
dis de crescuda (bicarbonats, magnesi, 18O…). Així mateix, s’estableixen les relacions 
entre el dren i els sistemes annexos a partir dels isòtops (Eberentz, 1975; Bakalowicz, 
1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980; Freixes, 1993).

2.2.5 La hidrobiologia en l’aproximació funcional

2.2.5.1 Introducció

Els treballs de Rouch (Laboratori Subterrani de Moulis, CNRS) sobre la biologia de les 
aigües subterrànies són molt clarificadors i constitueixen un esforç metodològic i de 
rigor extraordinaris en la caracterització biològica del carst, és a dir, en la recerca de 
l’ecologia del sistema càrstic. La significació hidrològica d’aquests treballs és indis-
cutible. En efecte, aquests treballs d’hidrobiologia i ecologia del carst són una impor-
tant contribució al coneixement de l’aqüífer càrstic (Rouch, 1978, 1980 d, 1986) (vegeu 
Creuzé des Châtelliers et al., 1991, Vervier et al., 1991; Gibert, 1991 a, b; Gibert et al., 
1994 a, b).

La recerques de Rouch s’han desenvolupat essencialment en el sistema càrstic de 
Baget (Pirineus, França), que ha constituït la unitat de treball experimental o unitat de 
recerca (Rouch, 1974, 1979, 1980 a, b , c , 1982 a, b; Rouch i Carlier, 1985 a, b); aquest 
conjunt de treballs, pel seu valor metodològic, hidrològic i ecològic i, sobretot, per les 
consideracions teòriques que se’n desprenen (Rouch, 1986; Rouch i Danielopol, 1987, 
Botosaneanu i Holsinger, 1991), mereixeria una reflexió i una anàlisi aprofundida des 
d’una perspectiva epistemològica.

Durant molt de temps, els biòlegs han considerat que l’hàbitat de les formes caverní-
coles aquàtiques es limitava a les aigües de les cavitats accessibles: gours, llacs i rius 
subterranis. No obstant això, la informació obtinguda en l’observació indirecta a partir 
de l’estudi de la deriva a les fonts càrstiques en període de crescuda ha canviat subs-
tancialment aquestes idees (Rouch, 1978, 1980); això ha estat així tant per les noves 
espècies troglòbies obtingudes en regions suposadament conegudes a partir de les 
aproximacions tradicionals, com per l’abundància observada, fet que qüestiona la idea 
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de pobresa del poblament faunístic del medi subterrani (que resulta de les informacions 
procedents exclusivament de la bioespeleologia). Així es constata, com també s’ha 
remarcat en tractar els punts de vista de la hidrodinàmica, hidrogeotèrmia i hidrogeo-
química, que la perspectiva espeleològica, en aquest cas la biospeleològica (Camacho, 
1992), és una limitació per definició i que cal una recerca a una altra escala.

En efecte, el que cal és investigar el poblament del medi càrstic a l’escala de l’aqüí-
fer càrstic. Aquesta nova perspectiva ha aportat una visió globalitzadora inexistent en 
les aproximacions tradicionals i ha suposat un trencament conceptual i epistemològic. 
Aquesta nova aproximació exigeix la descomposició del sistema o aqüífer càrstic en les 
dues parts constitutives: zona no saturada i zona saturada. Rouch (1980 d) assenyala 
també la importància que la recerca sigui interdisciplinària, amb un treball rigorós en el 
terreny estrictament hidrològic.

Les mostres recollides en els episodis de crescuda constitueixen la resposta biològica 
del sistema a la impulsió originada per la precipitació. Cada resposta porta dos tipus 
d’informació: d’una banda l’estrictament biològica relativa al material faunístic recollit i, 
de l’altra, la que il·lustra les relacions de dependència estretes entre el medi i els indivi-
dus que el colonitzen.

2.2.5.2 L’aqüífer càrstic des de la hidrobiologia

Els diferents treballs referits de Rouch (1974, 1979, 1980 a, b , c , 1982 a, b), Rouch i 
Carlier (1985 a, b) i d’una manera sintètica Rouch (1978, 1980 d) il·lustren sobre les mo-
dalitats de les expulsions de crustacis harpacticoides24 a la font principal (les Hountas) 
i als diferents dispositius de descàrrega temporal o trop-pleins del carst experimental 
de Baget (Pirineus, França).

L’estudi de les modalitats d’expulsió o de deriva faunística es basa en les espècies 
hipogees i se’n troben tres tipus que es repeteixen en el temps (Rouch, 1974, 1980 
d). Els tipus que es defineixen a continuació corresponen a una síntesi de les diferents 
modalitats o respostes observades al sistema càrstic de Baget.

§ Tipus 1: quan es produeix una crescuda desprès d'un període d'aigües baixes, 
les sortides d'Harpacticoides són màximes a la puja de la crescuda; a continu-
ació decreixen ràpidament (figura 17 A).

§ Tipus 2: si esdevé una segona crescuda abans que els cabals hagin disminuït 
d'una manera significativa, no es produeix un augment dels microcrustacis ex-
pulsats (figura 17 B).

§ Tipus 3: quan els cabals es mantenen amb una alternança de crescudes i de-
crescudes, el nombre d'individus expulsats presenta valors relativament febles 
sense que hi hagi respostes a les diferents impulsions (figura 17 C).

Es poden fer les següents consideracions:

§ l'expulsió dels animals la determina l'important augment del cabal. La sortida 
massiva d'individus es produeix a l'inici de la crescuda i sota l'acció de l'ona de 
crescuda. Després del pas de l'ona, que es tradueix en un veritable despobla-
ment del dren, el nombre d'animals disminueix. Si esdevé una segona crescuda 
no es produeix cap resposta. En efecte, una vegada els drens han disminuït el 
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contingut faunístic d'una manera significativa, les següents impulsions no origi-
nen cap tipus de resposta.

§ quan un període de calma de 10 a 15 dies separa dues crescudes, i es caracte-
ritza per una important disminució del cabal, la segona impulsió presentarà res-
postes comparables a la primera. Dues setmanes són suficients per a renovar 
el poblament dels drens. Tenint en compte que el temps de desenvolupament 
postembrionari dels harpacticoides hipogeus és de tres mesos, és obvi que el 
repoblament del dren no es pot fer amb noves generacions d'individus, però sí 
amb individus que no hagin estat implicats per l'ona de la crescuda anterior.

Figura 17: Respostes hidrobiològiques a la font principal del sistema de Baget (Rouch, 1980 d).

Aquestes consideracions, en el marc del model hidrodinàmic de Mangin (1975 a), per-
meten arribar a conclusions d’interès. És a dir, si es considera la zona saturada formada 
d’una banda per drens i de l’altra per sistemes annexos al drenatge, el poblament del 
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carst inundat i les respostes observades tenen la interpretació que es fa a continuació. 
En l’absència de crescudes, els sistemes annexos alimenten els drens: hi ha una apor-
tació hídrica i d’Harpacticoides; els cabals són poc elevats i no provoquen cap sortida 
o expulsió important. En aquesta situació hi ha una concentració d’individus relativa-
ment elevada en el dren (o drens). En produir-se una crescuda es provoca no solament 
l’expulsió dels Harpacticoides propers a la font sinó també dels situats en el conjunt de 
l’estructura de drenatge. Una nova crescuda no determina una sortida o expulsió d’Har-
pacticoides important. Cal que les velocitats del flux en el dren siguin febles perquè el 
procés pugui recomençar.

En definitiva, les diferents modalitats de sortida de microcrustacis Harpacticoides ob-
servades estan completament d’acord amb el funcionament i l’estructura del sistema 
de Baget esquematitzats per la hidrodinàmica, la hidrogeotèrmia i la hidrogeoquímica 
(Mangin, 1975 a; Andrieux, 1972, 1976; Bakalowicz, 1979 a, Bakalowicz i Mangin, 1980) 
i constitueixen una constatació, des d’una perspectiva diferent, del model proposat.

Al carst experimental de Baget, les respostes biològiques (número d’individus filtrats) 
indiquen l’existència de reserves importants, que l’anàlisi d’hidrogrames ha calculat 
en uns 4 hm

3
. En efecte, a la figura 17 s’observa clarament com la màxima sortida o 

expulsió d’individus es produeix a la puja i màxim de la crescuda. És a dir, la impulsió 
(l’ona de crescuda) implica els reservoris (sistemes annexes) i sobretot l’estructura de 
drenatge, produint-se un buidat d’aquests dispositius; es tracta doncs d’un tipus de 
resposta biològica característica d’un sistema amb reserves dinàmiques importants. 
L’anàlisi de crescudes en diferents estats del sistema permet reconèixer una estructura 
de la zona saturada heterogènia anàloga a la descrita per Mangin (1975 a) i formada per 
drens i sistemes annexos.

En l’estructura comunitària del sistema de Baget s’observa un cert equilibri de les re-
lacions que s’estableixen entre les diferents espècies. L’estabilitat de les associacions 
animals és però relativa ja que és dinàmica i fluctuant. En conseqüència, les respostes 
biològiques tradueixen un estat de la comunitat en l’espai i el temps. L’anàlisi de les 
respostes biològiques es basa en les fraccions hipogea i epigea del poblament, estu-
diades des d’un punt de vista global o en els episodis de crescuda. En la descripció i 
interpretació, Rouch (1978, 1980 d) utilitza l’anàlisi factorial de correspondències.

a) La fracció hipogea. L’AFC (vegeu figura 3 de Rouch, 1980 d i figures 4 i 5 de 
Rouch, 1978) aplicat a la fracció hipogea d’Harpacticoides il·lustra molt bé l’es-
tructura de la zona saturada del sistema, és a dir, l’organització del sistema càrs-
tic a la seva zona inundada, que és la de l’ecosistema. L’estructura de l’AFC, 
il·lustra així mateix la disposició real sobre el terreny de les diferents surgències 
del carst de Baget.

b) La fracció epigea. L’estudi de les espècies epigees d’Harpacticoides no informa 
sobre l’estructura interna del sistema, sinó de la posició de les fonts i trop-pleins 
en relació amb la pèrdua de la Peyrère, i, en conseqüència, de la influència de 
les aportacions massives de la circulació superficial en el poblament del carst 
inundat (figura 18).

c) Les respostes instantànies de l’ecosistema càrstic. Les modificacions de l’es-
tructura de la fracció epigea del poblament a les Hountas poden ser explicades 
pel paper de la circulació superficial. En efecte, les aportacions superficials són 
variables segons les èpoques i la importància de les crescudes, així, segons quina 
sigui la situació, poden pertorbar o no l’equilibri existent a l’interior del sistema.
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Figura 18: Anàlisi factorial de correspondències de la fracció epigea de les diferents fonts de 
Baget (Rouch, 1980 d).

Aquest exemple té un gran interès ja que il·lustra un nou aspecte del funcionament de 
l’aqüífer càrstic i demostra que la presència de pèrdues massives en el carst pot tenir 
un paper molt important sobretot en la qualitat de les aigües (Rouch, 1980 d).

A la unitat física del sistema càrstic definida per Mangin (1975 a, b, 1978 c, 1982 b, 
1994 a) des d’una perspectiva hidrològica i hidrodinàmica, se li superposa el concepte 
d’unitat biològica (faunística) que es posa en evidència a partir de les respostes biològi-
ques del sistema (afinitat faunística entre les diferents fonts del sistema).

A més, les relacions d’interdependència entre les diferents espècies d’una biocenosi 
condueixen a un poblament estructurat i els efectius d’aquestes espècies s’ajusten a 
models matemàtics (llei de Motomura, in Rouch, 1978, 1980 d).

Les mostres de les diferents fonts de Baget s’ajusten bé a l’esmentat model matemàtic, 
de tal manera que és possible considerar que els mostratges realitzats són el testimoni 
d’una estructura organitzada i, en definitiva, que els crustacis Harpacticoides han esta-
blert una comunitat a l’interior del sistema (Rouch, 1980 d). Així, les diferents espècies 
del sistema estan relacionades per una dependència recíproca.

A la unitat faunística se li superposa una unitat ecològica, així el sistema càrstic, que és 
una entitat física, constitueix també una unitat funcional des d’una perspectiva biològi-
ca: és la definició d’ecosistema. El carst o el sistema càrstic constitueix un ecosistema.
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Tal com s’ha explicat, la utilització de les anàlisis factorials (de components principals, 
de correspondències, discriminant...) contribueix de manera determinant a la definició 
del sistema i de l’aqüífer càrstic. Com assenyalen Creuzé des Châtelliers et al. (1991), 
els microcrustacis han esdevingut “objectes matemàtics” que aporten un coneixement 
inestimable sobre el funcionament i l’estructura del medi subterrani.

L’anàlisi global de les respostes biològiques mitjançant les anàlisis factorials de cor-
respondències és demostrativa de l’estructura heterogènia i organitzada de la zona 
saturada del sistema (Rouch, 1978, 1980 d). A més, l’estructura en el pla factorial I-II de 
l’anàlisi factorial de correspondències (figura 19), sorprenentment, és comparable amb 
la distribució real de les diferents fonts (diferents dominis de la zona saturada, és a dir, 
diferents dominis de l’ecosistema) sobre el terreny (Rouch, 1978).

Figura 19: Anàlisi factorial de correspondències de la fracció hipogea de les diferents fonts de 
Baget (Rouch, 1980 d).

2.2.5.3 Consideracions teòriques i aplicades

Els estudis realitzats sistemàticament al carst experimental de Baget des de la hidrobi-
ologia posen de relleu l’interès d’aquesta perspectiva en el coneixement del medi càrs-
tic. En les investigacions realitzades per Rouch (1978, 1980 d) s’ha demostrat que els 
Harpacticoides, –microcrustacis Copèpodes aquàtics i bentònics–, constitueixen uns 
excel·lents indicadors naturals del sistema càrstic. Aquests microcrustacis no solament 
han permès la caracterització del funcionament i l’estructura de l’aqüífer càrstic, sinó 
també la seva definició com ecosistema. En aquest mateix sentit, les recerques hidro-
biològiques realitzades per altres autors són també rellevants (Gibert, 1991 a, b; Gibert 
et al., 1994 a; Culver et al., 1994).
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L’interès dels microcrustacis com indicadors o marcadors del flux transcendeix el marc 
estricte del coneixement fonamental dels sistemes hidrològics naturals. En efecte, és 
possible aplicar la qualitat de marcadors d’aquests organismes per a conèixer determi-
nades aportacions hídriques d’origen desconegut. Aquest és el cas quan es tracta de 
determinar possibles pèrdues, sobretot de tipus difús, en cursos superficials perennes 
i de cabals importants que alimenten aqüífers càrstics; així mateix, es pot treballar amb 
marcadors biològics en el cas de fuites en barratges, i també en cas de problemes 
d’avingudes o aportacions d’aigua en mines o en túnels, entre altres (Rouch et al., 
1983).

Els organismes o les poblacions dels ecosistemes aquàtics subterranis poden constituir 
valuosos informadors de determinats aspectes del medi físic o del seu funcionament, 
fins i tot, més que determinats marcadors físics o químics. Aquest paper d’informadors 
o indicadors és en relació amb:

§ l'origen de les aigües subterrànies i del règim hidrològic.

§ l'estabilitat física del medi (fluxos lents...).

§ les condicions ambientals locals: granulometria, oxigenació, matèria orgànica…

La fauna aquàtica intervé en l’esdevenir de les substàncies dissoltes i de les partícu-
les vehiculades per l'aigua i els sediments, participant en tres processos principals: 
la bioturbació, la biotransformació i la bioacumulació (paper en l'autodepuració dels 
aqüífers).

En els medis aquàtics epigeus, aquesta qüestió ha estat amplament desenvolupada, 
però no en el medi càrstic, on l’originalitat del medi exigeix una recerca més aprofun-
dida. En conseqüència, la definició d'uns bioindicadors per a la qualitat de les aigües 
càrstiques és, en bona part, una qüestió pendent.

L'enfocament sistèmic i interdisciplinari emprat al carst experimental de Baget (França) 
s'ha aplicat a l'estudi d'aqüífers al·luvials de muntanya (Rouch et al., 1989; Bakalowicz, 
1994 b) amb resultats rellevants. Concretament s'ha investigat el rierol de Lachein i la 
circulació subterrània del seu al·luvial (el "sous-ecoulement"). Els resultats són particu-
larment interessants en el sentit que, des dels punts de vista hidrogeològic (distribució 
de la porositat), hidrodinàmic, hidrogeoquímic i hidrobiològic, és possible arribar a un 
model del funcionament hidrològic i de l'ecosistema. La química de les aigües del flux 
subterrani es caracteritza per una acusada heterogeneïtat espacial; aquesta hetero-
geneïtat està relacionada amb els diferents enclavaments fisiogràfics definits per la 
dinàmica de les aigües superficials; així mateix, s'estableix una cartografia de la refe-
rida heterogeneïtat espacial que expressa les diferents fàcies hidrogeoquímiques que 
caracteritzen el flux subterrani.

Abans s’han comentat les possibilitats i l’interès de la fauna com a bioindicador, però 
una qüestió preocupant són els efectes dels contaminants en l’ecosistema aquàtic sub-
terrani (Creuzé de Châtelliers et al., 1991; Notenboom et al., 1994). Així, els efectes 
poden conduir a la mort i desaparició de la fauna, o bé alterar-ne les estructures mor-
fològiques i genètiques; i també modificar, del cicle biològic, el mode de creixement i la 
reproducció. Indubtablement l’interès de l’ecosistema aquàtic subterrani exigeix en el 
futur immediat una major protecció.
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Com a conclusió global i prospectiva de les recerques hidrobiològiques, algunes publi-
cacions (Gibert, 1991 a, b; Mangin, 1985, 1994 a; Gibert et al., 1994 a, b) apunten les 
següents consideracions:

§ Aprofundiment del coneixement del medi subterrani a partir dels seus ecosis-
temes (la fauna en la caracterització dels magatzems, paper geoquímic dels 
ecosistemes aquàtics en les aigües subterrànies, hidrobiologia en sondatges 
profunds i utilització de les espècies com a marcadors de diferents tipus d'aqü-
ífers).

§ Relació entre els ecosistemes subterranis i els superficials.

§ Els ecosistemes subterranis com un aspecte important en la problemàtica am-
biental. L'ecologia subterrània, amb una unitat i una lògica pròpies, és en vies 
d'esdevenir operacional.

§ El coneixement del funcionament de l'ecosistema subterrani en les solucions 
tècniques dels problemes ambientals i de gestió. Un coneixement que ha de ser 
necessàriament interdisciplinari.

§ Necessitat d'anàlisi dels fenòmens biològics (microbiològics i faunístics) i dels 
fisicoquímics, claus en el procés de reciclatge i en la qualitat de les aigües sub-
terrànies. Cal anar cap a models predictius que considerin els paràmetres fau-
nístics.

§ Conservació de la biodiversitat d'un medi com a garantia de la seva homeòstasi, 
clau dels equilibris biològics.

§ Estudi de les interfases (ecotons) entre els sistemes aquàtics superficials i els 
subterranis.

§ Evolució dels contaminants en els ecosistemes subterranis. Recerca d'espèci-
es-objecte ( i de marcadors prematurs: genètics...).

§ Recerca interdisciplinària i aproximació funcional a una escala d’ecosistema.

2.3 Tendències actuals en el coneixement i la gestió de l’aqüífer càrstic

2.3.1 Hidrodinàmica i modelització

En la investigació hidrològica del carst i en la seva modelització, l’aspecte hidrodinàmic 
és el fonamental (Schoeller, 1962; Mangin, 1975 a, 1977, 1978 c, 1982 b, 1984 a, 1985, 
1986 a, b, 1994 a, 1996, 1998). En efecte, l’anàlisi de la dinàmica dels volums d’aigua 
a través de l’aqüífer o del sistema és indispensable per a aconseguir una aproximació 
al seu funcionament i també per a inferir una estructura del medi d’acord amb el funci-
onament observat.

El coneixement de la hidrodinàmica o del comportament hidrodinàmic és determinant 
quan s’ha de definir o establir un model de l’aqüífer o sistema. El model conceptual 
o la modelització del carst –de l’aqüífer càrstic– és ben diferent segons les idees i els 
conceptes invocats per les diferents aproximacions al coneixement de la hidrologia 
subterrània dels medis carbonàtics.
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És necessari remarcar que hi ha un espectre molt ampli d’aqüífers o sistemes en medi 
carbonàtic (Bakalowicz i Mangin, 1980; Crochet i Marsaud, 1996; Quinlan i Ewers, 1985; 
Ford i Williams, 1989). A la naturalesa s’hi observen exemples de característiques molt 
diverses. Aquestes característiques poden situar, fins i tot, en pols completament opo-
sats els exemples considerats: des dels que hidràulicament són descriptibles a partir 
de la llei de Darcy (d’un flux de Darcy), fins als exemples en què això és absolutament 
inviable com a conseqüència de la forta heterogeneïtat introduïda per la carstificació25 
i el comportament no lineal que s’observa. D’un pol a l’altre trobem, doncs, aqüífers 
amb característiques de flux ben diferents. De fet, cada sistema té el seu propi model 
físic. Els problemes sorgeixen en el moment de descriure’l hidrodinàmicament o, el que 
és el mateix, quan s’ha d’enfocar la seva modelització. En aquest sentit, les conside-
racions, supòsits o hipòtesis preliminars (p.e. validesa o no de lleis fenomenològiques 
clàssiques...) són determinants del model conceptual que resulta. D’aquí doncs les 
diferents tendències o escoles hidrogeològiques existents. La definició de les diferents 
aproximacions és una conseqüència de la conceptualització hidrodinàmica adoptada 
per cadascuna d’elles i, de fet, del plantejament metodològic adoptat. En efecte, no 
és el mateix investigar i modelitzar un medi suposant coneguda i determinada la seva 
geometria i, en conseqüència, descriure’l a partir de l’equació de Darcy (aproximació 
estructural) o, el que és ben diferent, abordar-lo analitzant els efectes del seu compor-
tament –enfocament sistèmic– amb l’objectiu de conèixer la seva geometria, és a dir, la 
naturalesa del medi hidrogeològic (aproximació funcional).26

La recerca des d’altres disciplines hidrològiques il·lustra molt bé que, sigui quin sigui el 
marcador considerat –temperatura, ions o isòtops o, fins i tot, la microfauna aquàtica–, 
les respostes i evolucions que s’observen tenen una estreta relació amb les condicions 
hidrodinàmiques; les característiques del flux influeixen l’evolució dels marcadors con-
siderats. És a dir, qualsevol informació, ja sigui tèrmica, química o hidrobiològica, depèn 
de les condicions de transport o, el que és el mateix, de les característiques del flux que 
la transporta. L’interès intrínsec que tenen les diverses aproximacions –hidrogeotèrmia, 
hidrogeoquímica i hidrobiologia–, independentment del coneixement del funcionament 
de l’aqüífer, és molt important. No obstant, l’aplicació més immediata d’aquestes apro-
ximacions és aconseguir més informació sobre el flux i l’estructura del medi.

En el comentari i la reflexió que s’ha fet a l’inici d’aquest apartat hi ha, indubtablement, 
una qüestió fonamental relativa a la mateixa definició de sistema o d’aqüífer càrstic. La 
consulta de la literatura (Schoeller, 1962; Shuster i White, 1971; Drogue, 1980; Mangin, 
1975 a, 1998; Bakalowicz i Mangin, 1980; Quinlan i Ewers, 1985; White, 1988; White 
i White, 1989; Ford i Williams, 1989) posa en evidència que el concepte és diferent 
segons els autors que es considerin. Així mateix, els models conceptuals proposats 
poden ser, tant des del punt de vista del funcionament com de l’estructura de l’aqüífer, 
completament diferents –com succeeix amb els models de les diferents aproximaci-
ons o escoles: anglosaxona, estructural i funcional. A la monografia de Ford i Williams 
(1989) no es recullen únicament els conceptes bàsics i les aportacions de l’escola an-
glosaxona, sinó també la metodologia de l’aproximació funcional del Laboratori Sub-
terrani de Moulis.

Els autors de l’escola anglosaxona, en general, es refereixen als aqüífers carbonàtics 
com a aqüífers càrstics. És a dir, utilitzen indistintament els dos conceptes per a identi-
ficar els aqüífers en roques de naturalesa carbonàtica. Els aqüífers més carstificats són 
els anomenats conduit flow systems i els que tenen una carstificació feble o inexistent 
es coneixen com a diffuse flow systems; entre els uns i els altres hi ha tot un espectre 
d’aqüífers amb diferent grau de desenvolupament de la carstificació (Quinlan i Ewers, 
1985; Ford i Williams, 1989; Freixes, 1993).
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La concepció “estructural” del carst (Drogue, 1974) no fa intervenir l’evolució i conside-
ra que l’estructura del carst està determinada per l’estructura tectònica, quan en realitat 
s’ha demostrat que l’estructura del medi càrstic és una conseqüència de la hidrodinà-
mica (Mangin, 1975 a, 1977, 1982 b, 1984 a, 1985, 1994 a, 1998; Freixes, 1993).

El model o l’esquematització de l’aqüífer càrstic més interessant i suggestiu és el de 
l’aproximació funcional desenvolupat pel Laboratori Subterrani de Moulis (figures 3, 
4 i 16), amb aportacions des de la dècada dels 70 fins a l’actualitat. És a dir, quan el 
procés de la carstificació ha actuat d’una manera significativa, l’esquematització més 
interessant és la de Mangin (1975 a) i Bakalowicz (1979 a). Aquests autors contribuïren 
notablement a la definició de l’aqüífer càrstic en el context dels aqüífers carbonàtics 
(Bakalowicz i Mangin, 1980; Freixes, 1993); així, un sistema càrstic es defineix com la 
conca i l’aqüífer en el qual la circulació de l’aigua constitueix una unitat de drenatge.

Els resultats de les recerques sobre la hidrodinàmica aportats per Mangin (1975 a), 
posteriorment confirmats per la geoquímica de les aigües (Bakalowicz, 1979 a), la hi-
drogeotèrmia (Andrieux, 1978) i la hidrobiologia (Rouch, 1978) establiren un esquema o 
model conceptual del funcionament i de l‘estructura del sistema càrstic en el qual, com 
abans s’ha comentat, es distingeixen les següents parts: la conca no càrstica, la zona 
d’infiltració o zona no saturada i la zona saturada (inundada).

La conca no càrstica és la conca impermeable que té l’escorrentiu drenat per l’aqüífer 
càrstic. Els sistemes amb conca impermeable s’anomenen binaris (no hi ha identificació 
entre sistema i aqüífer) i els constituïts únicament per carbonats s’anomenen monàdics 
(hi ha identificació entre el sistema i l’aqüífer).

La zona d’infiltració presenta dos tipus de circulació: una ràpida amb discontinuïtats o 
cavitats significatives, a vegades veritables drens verticals, i l’altra lenta de tipus perco-
lació i de caràcter difàsic amb discontinuïtats menors. A més, a la part més superficial 
d’aquesta zona hi ha l’aqüífer epicàrstic, que constitueix un sistema de reserves no 
menyspreables. Aquest aqüífer realitza la funció de bescanvi a partir dels processos 
d’evapotranspiració pel fet de constituir el límit o frontera amb el medi extern.

La zona saturada o inundada està constituïda per dos tipus d’estructures: els drens i 
els sistemes annexos. Els drens estan formats per conductes molt transmissors i poc 
capacitius i els sistemes annexos, per grans cavitats molt capacitives i poc transmisso-
res, que constitueixen les reserves de la zona saturada i se situen lateralment als drens.

De l’esquema o model conceptual proposat pel Laboratori Subterrani de Moulis i de la 
modelització dels aqüífers càrstics i carbonàtics en general, se’n realitzà una anàlisi de-
tallada en el treball El medio cárstico: de la investigación observacional y experimental a 
la modelización (Freixes, 1993). En aquest treball s’analitzaren les diferents aproximaci-
ons hidrogeològiques –escola anglosaxona i aproximacions “estructural” i “funcional”–, 
els conceptes de base i els esquemes proposats per les diferents escoles i, amb un cert 
aprofundiment, el model proposat des de l’aproximació funcional, el seu valor paradig-
màtic i la seva generalització.

En l’aqüífer càrstic es poden remarcar dues característiques o aspectes cabdals: des 
del punt de vista de l’estructura, la seva heterogeneïtat i organització jeràrquica i, des 
del punt de vista del funcionament, el comportament no lineal.

Les característiques, tant del funcionament com de l’estructura, de la zona d’infiltració 
o no saturada s’han comentat, en part, en tractar de la hidrodinàmica en l’aproximació 
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funcional. La zona no saturada presenta una forta heterogeneïtat, però no tan marca-
da com la que s’observa a la zona saturada. Els diferents tipus d’infiltració es poden 
associar a diferents estructures o buits. La infiltració ràpida i la infiltració en pèrdues 
(que és un tipus particular d’infiltració ràpida) són pròpies de buits o discontinuïtats 
importants, moltes vegades veritables drens de disposició vertical, i la infiltració lenta 
és característica de fissures i microfissures i, en general, de discontinuïtats menors. Els 
treballs de referència realitzats al Carst Experimental de Baget i als carsts de l’Arieja 
són els de Mangin (1975 a), Bakalowicz (1979 a), Fleyfel (1979), Andrieux (1979), Fleyfel 
i Bakalowicz (1980) i Mangin (1980). A més cal esmentar pel seu notable interès els 
treballs de Botton (1984) als perímetres experimentals del carst de la Source de Lez 
(Montpellier) i la síntesi de Bakalowicz (1995) sobre la infiltració i la seva metodologia 
d’estudi a l’aqüífer càrstic. Així mateix, els treballs desenvolupats al carst en con-
glomerats carbonàtics de Rellinars (Freixes, 1986) tenen interès per l’anàlisi que fan 
dels diferents tipus d’infiltració i el seu paper en la circulació hídrica de l’aqüífer i en 
el desenvolupament de la carstificació a la zona saturada. Aquests treballs no tenen 
interès únicament en la recerca de la infiltració, sinó també perquè permeten conèixer 
l’origen i el paper del CO2 en la gènesi el carst, particularment, el transport del CO2 a 
les parts profundes del carst i les condicions hidrodinàmiques que influeixen el desen-
volupament de la dissolució a la zona inundada de l’aqüífer. Els treballs referits, així 
mateix, han aportat interessants models conceptuals de la circulació hídrica a la zona 
no saturada del carst.

En aquests sentit, cal remarcar l’interessant treball sobre el CO2 (Bourges et al., 2001) 
que introdueix una nova interpretació sobre la dinàmica del diòxid de carboni a la zona 
no saturada del carst.

L’heterogeneïtat es fa palesa de forma molt marcada a la zona saturada, amb estruc-
tures de funció i morfologia diferents. Per aquest motiu es realitzaren recerques per a 
precisar les característiques de l’estructura heterogènia de la zona saturada (Bakalowi-
cz et al., 1994; Rouch et al., 1993) i per a definir i conèixer millor el comportament no 
lineal de l’aqüífer (Mangin, 1996).

En aquest sentit, en el carst experimental de Baget (França) es desenvoluparen treballs 
orientats a aprofundir en el coneixement de l’estructura del reservori –bombament al 
sistema annex de la Peyrère– (Bakalowicz et al., 1994; Rouch et al., 1993). Aquesta 
experiència d’assaig de bombament de cabal elevat (0.260 m3/s) aportà els següents 
resultats fonamentals i aplicats:

§ la confirmació de la representació del model conceptual d’organització de la 
zona saturada amb drens i sistemes annexos independents uns dels altres (tal 
com proposa l’aproximació funcional) (figura 20).

§ la xarxa de discontinuïtats (fractures, fissures...) no té cap paper en l’emma-
gatzematge de recursos hídrics (ni en la circulació) a la zona inundada; aquest 
paper és exclusiu dels buits o cavitats càrstiques que constitueixen el sistema 
annex.

§ la quantitat de sistemes annexos és més gran que no pas se suposava, així la 
zona saturada està molt compartimentada.

§ el bescanvi entre els diferents sistemes annexos de la zona inundada solament 
és possible a través del dren (o drens) (figures 3 i 4) (discontinuïtats hidràuliques 
a la zona inundada).
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§ les reserves hídriques poden ser significativament superiors a les calculades per 
aproximació a partir de la corba d’esgotament (volum dinàmic).

§ des del punt de visita de l’explotació i gestió, és molt important la situació del 
dren (de l’estructura de drenatge) a la zona saturada. És a dir, la profunditat a la 
qual se situa el dren té un paper important en el funcionament del sistema. Es 
poden considerar dues situacions paradigmàtiques: la dels carsts jurassians i la 
dels carsts valclusians, que es corresponen amb els “epiphreatic conduit karst” 
i amb els “deep phreatic conduit karst” respectivament. En el primer cas el dren 
se situa prop del nivell piezomètric i en el segon a la part profunda de la zona 
saturada (figura 21).

Figura 20: Assaig de bombament de cabal elevat al sistema annex de la Peyrère (Bakalowicz et 
al.,1994).

Al sistema annex de la Peyrère (Carst Experimental de Baget, França) s’hi realitzà una 
experiència de traçat en continu que posà en qüestió la reciprocitat del flux en la relació 
hidrodinàmica dren-sistema annex al drenatge, però de moment no es disposa d’unes 
conclusions definitives i generalitzables (Monnin et al., 1998).27

Així mateix, l’estudi de la resposta impulsional del sistema d’Aliou (Pirineus, França) ha 
suposat una aportació d’interès en la caracterització de l’aqüífer càrstic i la seva mode-
lització (vegeu notablement Mangin, 1996). En aquest sistema s’observa una resposta 
impulsional de tipus bimodal (plurimodal) que ha estat interpretada com una conse-
qüència del comportament no lineal (i en cap cas en relació amb un sistema compost). 
En efecte, se sap que les no linealitats en el camí (procés) vers a un comportament ca-
òtic fan aparèixer fenòmens de desdoblament que es tradueixen en un resposta oscil-
lant: aquest fenomen es coneix com a intermitència (no s’ha de confondre amb el me-
canisme d’intermitència específic dels aqüífers càrstics que té un model hidrodinàmic 
completament diferent). Aquestes consideracions indiquen la impossibilitat d’utilitzar 
models lineals en els aqüífers càrstics. L’aproximació que proposa Mangin (1996) és 
fenomenològica, es basa en l’observació i l’experimentació i aporta les bases necessà-
ries per estudiar i modelitzar aquest medi.
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Figura 21: Diferents relacions entre el dren i els sistemes annexos: carst jurassià (A i B), carst 
valclusià (C) (Marsaud, 1997).

2.3.2 Tendències actuals en la recerca bàsica i aplicada del carst

Amb aquest apartat i el dedicat a la gestió tanca el capítol dedicat a teoria i metodo-
logia. Es tracta de sintetitzar els treballs realitzats fonamentalment en la dècada dels 
90 (i finals dels anys 80) del passat segle i sobretot d’insistir en les expectatives que la 
recerca del carst té en aquest inici del segle XXI. No únicament es comentaran aquells 
aspectes relatius a la recerca bàsica, sinó també les recerques més aplicades i els dife-
rents desenvolupaments que s’han fet amb l’objectiu de definir una explotació racional 
dels recursos hídrics i una protecció del carst pensada en funció de les seves carac-
terístiques. Precisament ha estat en la dècada dels 90 que la recerca ha experimentat 
un desenvolupament molt important en el terreny aplicat. No obstant, en els diversos 
estudis hidrogeològics realitzats, a vegades el llindar entre recerca fonamental i recerca 
aplicada és difícil d’establir.28
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L’aproximació funcional en l’estudi del carst, com ja s’ha comentat àmpliament, esta-
bleix el seu suport epistemològic fonamental en l’enfocament sistèmic. Aquesta base 
metodològica ha estat un referent constant de les recerques realitzades per part de 
l’equip del Laboratori Subterrani de Moulis (França). En aquest sentit, les diferents me-
todologies utilitzades en la caracterització hidrodinàmica de l’aqüífer càrstic són pròpi-
es de l’enfocament sistèmic: anàlisi dels cabals classificats, anàlisi de les recessions, 
anàlisi de correlació i espectral, i, més recentment, l’anàlisi d’onetes i el multifractal. La 
utilització de marcadors com temperatura, ions majoritaris, isòtops, elements traça i 
fauna aquàtica també s’enquadra en la perspectiva sistèmica. Les possibilitats de trac-
tament de les sèries temporals d’aquests marcadors encara està poc desenvolupada, 
però resta completament oberta i plena de possibilitats (Freixes et al. 1998 a).

Així mateix, les recerques realitzades en col·laboració amb aquest centre de recerca 
(LSM) han tingut i tenen com a referència epistemològica bàsica l’enfocament sistèmic. 
Les nombroses recerques hidrogeològiques a França, Europa i països de la ribera me-
diterrània africana i asiàtica han permès confirmar l’interès de la metodologia i el model 
conceptual abans analitzat (Puyoô, 1985; Mangin i Pulido-Bosch, 1983; Vieville, 1983; 
Muet, 1985; Antigüedad, 1986; Freixes, 1986; Obarti, 1987; Marchet, 1991; Morales, 
1991; Andreo, 1997; Monterde, 1998 a, b; Ramoneda et al., 1999; Freixes et al., 1998, 
a, b, d, 1999 b, 2000; també hi ha estudis sedimentològics del paleocarst que han con-
firmat el model proposat (Sorriaux, 1982).

A més, des del Laboratori Subterrani de Moulis s’incorpora el punt de vista de la Ter-
modinàmica dels Processos Irreversibles (TPI) (Prigogine, 1974; Mangin, 1978 c, 1982 
b, 1994 a, 1998; Freixes, 1993, 1995), que contribueix ha reflexionar sobre el sistema 
càrstic a partir dels conceptes d’estructura, funcionament i evolució i, sobretot, sobre 
l’energia dels processos implicats en la carstificació i el concepte de potencial de cars-
tificació (Freixes, 1995; Freixes et al., 1998 b). El contingut teòric de la TPI és un suport 
bàsic de l’aproximació hidrogeològica funcional en la recerca del carst (Freixes, 1993, 
1995). Els conceptes de l’enfocament sistèmic (Walliser, 1977) i els de la termodinàmi-
ca dels processos irreversibles conflueixen en l’anàlisi de l’evolució del carst, és a dir, 
en el procés que experimenta el sistema hidrogeològic o aqüífer (sistema obert) quan 
evoluciona cap a un paleosistema o paleocarst (sistema tancat) (Mangin, 1978 c, 1982 
b; Sorriaux, 1982; Freixes 1993, 1995).

A finals dels 80 s’introdueixen conceptes i aproximacions amb l’objectiu de cercar no-
ves possibilitats de definir i conèixer el medi càrstic, tot contemplant la complexitat que 
caracteritza la seva dinàmica i estructura. Aquest plantejament clarament transdiscipli-
nari suposa la consideració de la geometria fractal, i els conceptes de caos i d’atractor 
propis de la teoria de sistemes dinàmics, entre altres (Mangin, 1982 b, 1986 b, 1996, 
1998; Labat et al., 1999 a, b, c, 2001, 2002; Solé i Manrubia, 1996).

Mangin (1986 a, b) reconeix l’autosimilaritat de l’estructura heterogènia i organitzada 
del medi càrstic i, com a conseqüència, defineix el carst i l’aqüífer càrstic com una 
estructura fractal (Mandelbrot, 1983). Així mateix, indica clarament que la simulació del 
comportament fractal del flux s’ha de basar en els aspectes o factors següents: les pro-
pietats del flux, l’anisotropia del medi i l’existència d’un component aleatori. Aquests 
darrers temps s’ha avançat, però molt lentament, en la modelització fractal del carst: és 
evident que no és simple concretar una aproximació per aconseguir un model fractal en 
tres dimensions com exigeix l’aqüífer càrstic (Freixes, 1993). No obstant, es realitzaren 
algunes interessants aproximacions fractals en la caracterització de l’aqüífer càrstic 
(Paredes et al., 1995, 1996). Com veurem a continuació aquest aspecte ha tingut un 
desenvolupament notable els darrers anys.
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En el treball anteriorment referit de Mangin (1996), en el qual s’analitzen les no linealitats 
del sistema d’Aliou a partir de l’estudi de la resposta impulsional, s’assenyala que els 
sistemes complexos, marcadament no lineals en el seu comportament, necessiten una 
aproximació experimental. La informació sobre la dinàmica s’adquireix per mostreig 
d’alguns observables físics; aquest enfocament, habitual en termodinàmica, és de tipus 
fenomenològic. Els observables físics corresponen a magnituds que en la seva evolució 
en el temps aporten informació del comportament dinàmic del sistema. Les més inte-
ressants són les que informen directament de la hidrodinàmica: cabals i piezometria. 
A aquestes cal afegir els paràmetres propis (ions, isòtops, temperatura, microcrustacis 
aquàtics…) de la geoquímica de l’aigua, la hidrogeotèrmia i la hidrobiologia.

Les tècniques o mètodes clàssics per a tractar les sèries de dades temporals són: 
l’anàlisi dels cabals classificats, l’anàlisi de les recessions i l’anàlisi de correlació i es-
pectral. Els mètodes proposats posteriorment tenen com a objectiu precisar les parti-
cularitats del funcionament dels aqüífers càrstics per a modelitzar-los. Els paràmetres 
investigats són: la dimensió de l’espai de fases que indica el nombre de variables de les 
equacions diferencials, la K-Entropia que dóna el pes de cadascuna de les variables i 
l’exponent de Lyapounov que introdueix el grau de predictibilitat que pot assolir el mo-
del (vegeu notablement Mangin, 1996). Aquests nous mètodes fan referència a l’anàlisi 
d’onetes (ondelettes o wavelets) i a l’anàlisi d’onetes multiresolució (Burke, 1995; Labat 
et al., 1999 b, c, 2000, 2001, 2002) i l’anàlisi d’atractors (Crutchfield et al., 1990; Gouyet, 
1992; Bergé i Dubois, 1992; Solè i Manrubia, 1996) i també d’una manera molt impor-
tant a l’anàlisi multifractal (Labat et al., 2002, 2011, 2012).

És en aquesta perspectiva que l’aproximació funcional ha situat les recerques orienta-
des a la modelització de l’aqüífer càrstic.

En efecte, en la transició dels segles XX i XXI la col·laboració entre Labat (Institut de Mé-
canique de Fluides de Toulouse, actualment al Géosciences Environment Toulouse-Uni-
versite de Toulouse) i Mangin (Laboratoire Souterrain de Moulis-CNRS, actualment Station 
d’Ecologie Experimental Moulis-CNRS) i altres autors ha contribuït notablement al conei-
xement del medi hidrogeològic càrstic a partir d’una gran diversitat d’aproximacions.

Labat et al. (1999 a) insisteixen en l’anàlisi del comportament lineal o no lineal de l’aqüí-
fer càrstic posant a punt diferents models i mètodes: model de Volterra (Volterra expan-
sions), identificació dels nuclis (kernel)... que s’apliquen als sistemes càrstics de Baget 
i Aliou (Pirineus, França) que disposen de llargues series de dades hidrològiques de 
precipitació i cabal.

De les diferents aproximacions: l’anàlisi d’onetes i l’anàlisi multiresolució constitueixen 
una aportació de gran interès, contingut i plena de possibilitats. Els resultats de la seva 
aplicació als exemples dels carsts de l’Arieja i del Licq-Atherey (França) ho indiquen 
clarament (Labat et al., 1999 b, c, 2000, 2001, 2002).

Les anàlisis d’onetes univariant i creuada permeten abordar els aspectes i considera-
cions següents:

§ anàlisi més fina dels senyals recollits en diferents passos de temps.

§ aïllament de processos temporals intermitents o de bombaments.

§ caracterització de sistemes càrstics en funció del grau de desenvolupament.

§ estudi de l’estructura temporal de crescudes.
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§ els espectres d’onetes són un indicador robust del grau de carstificació i de les 
reserves.

§ apreciar de forma més precisa el comportament del sistema.

§ anàlisi precisa de la variabilitat temporal de la resposta.

§ tècniques d’identificació de la relació pluja-cabal i de reconstrucció o de simu-
lació de cabals a partir de pluges.

Més enllà de les anàlisis d’onetes i multiresolució, cal remarcar els treballs realitzats 
als sistemes càrstics de Baget i Aliou (França) aplicant l’anàlisi multifractal (Labat et al., 
2002) i, més recentment, utilitzant l’anàlisi sense tendència de les fluctuacions d’una 
sèrie temporal (DFA, Detrended Fluctuations Analysis) i també el multifractal DFA i l’anà-
lisi d’escala (Scaling Analysis) (Labat et al., 2011) amb interessants resultats:

§ estudi de la variabilitat de la descàrrega d’aqüífers càrstics.

§ anàlisi del comportament d’escala de respostes hidrològiques càrstiques.

§ existència d’una llei d’escala en la distribució espectral de la variància dels se-
nyals hidrològics (pluja, cabal...).

§ evidència d’escales característiques corresponents a diferents respostes físi-
ques del sistema en funció de la seva complexitat.

§ detecció del comportament d’escala en la fluctuació del cabal d’una surgència 
càrstica en diferents intervals de temps.

§ determinació segons els intervals considerats: a) de la resposta ràpida de l’aqü-
ífer que pot correspondre a la resposta principal del drenatge del sistema, b) de 
la resposta global a la precipitació incloent l’estructura temporal de la punta de 
crescuda (cabal màxim) i c) de la resposta anual a la precipitació que inclou la re-
gulació de la descàrrega dels sistemes annexos de la zona saturada o inundada.

I, novament l’anàlisi multifractal, l’anàlisi d’escala i l’anàlisi de series temporals (anàlisi 
espectral) aplicat als aqüífers càrstics de Baget i Aliou (Pirineus, França), que presenten 
un grau d’evolució ben contrastat i un diferent desenvolupament de l’estructura de dre-
natge (Labat et al., 2012) amb els resultats següents:

§ l’elevada complexitat dels sistemes càrstics es caracteritza per un comporta-
ment d’escala múltiple d’acord amb les diferents estructures del flux subterrani 
(fissures, drenatge, sistemes annexos...).

§ la principal qüestió en les dades de cabal de les surgències càrstiques és la pre-
sència i identificació d’escales de temps característiques en les sèries de temps 
de la descàrrega.

§ a partir d’una classe universal de models multifractals es defineixen diferents esca-
les que corresponen a diferents respostes de l’estructura de drenatge del sistema.

§ aquestes aproximacions permeten optimitzar els models de simulació pluja-ca-
bal del sistema càrstic.
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Així mateix, l’anàlisi multifractal ha estat utilitzat en l’estudi d’aqüífers càrstics a les Do-
lomites de Brenta (Itàlia) (Majone et al., 2004) i a la surgència càrstica litoral d’Almiros a 
Creta (Maramathas et al., 2006), entre altres.

Des de l’àmbit anglosaxó s’han realitzat diverses i interessants aportacions, però pot-
ser la monografia Speleogenesis (Evolution of karsts aquifers) (Klimchouck et al., ed., 
2000) és la que resumeix més bé l’orientació dels darrers treballs de finals del segle XX. 
Aquesta contribució recull aportacions des de disciplines diverses i amb aportacions 
d’interès en la modelització del medi càrstic (Dreybrodt, 2000; Sauter i Liedl, 2000). Una 
característica comuna de la pràctica totalitat dels treballs és que tenen com a referència 
el fenomen espeleològic; segurament algunes d’aquestes contribucions tindrien una 
altra significació si l’enfocament contemplés el sistema càrstic, és a dir, el carst en la 
seva globalitat.29 Aquests darrers anys, en estreta relació amb les recerques sobre l’es-
peleogènesi, s’han desenvolupat treballs que presenten un interès notable (Szymczak 
i Ladd, 2010, 2012) en l’anàlisi dels processos de dissolució i la seva modelització en 
condicions de flux i del medi diferents. També s’ha de citar els treballs de Covington i 
col·laboradors (Karst Research Intitute, Slovenia i Department Geociencies, University 
of Arkansas, USA (Covington, en publicació; Covington et al. 2011, 2012; Perne et al., 
2014) també orientats a l’anàlisi dels processos de dissolució i transport en el carst, 
però que tenen l’interès d’observar una perspectiva sistèmica i hidrològica.

Així mateix, en el marc dels estudis relatius a l’exploració i explotació de petroli i de la 
recerca en mecànica de fluids s’estan realitzant aportacions molt interessants sobre els 
processos de dissolució i les morfologies i estructures que en resulten: els wormholes, que 
presenten una geometria de tipus fractal. En aquest sentit hi ha tot un interessant conjunt 
de treballs que abasten l’estudi dels processos de dissolució i la seva modelització (flux 
i transport), així com la modelització fractal dels wormholes. Mereixen especial conside-
ració els realitzats per Golfier et al. (2000), Golfier (2001) i Cohen et al. (2007), entre altres.

En aquesta mateixa línia cal referir el treball sobre models de xarxa en processos de disso-
lució (Budek i Szymczak, 2012) i utilitzant models de simulació numèrica (Yu i Ladd, 2010).

Per tot el que s’ha explicat es constata fàcilment que els carsts constitueixen els siste-
mes hidrogeològics més complexos. El procés que condueix a la seva gènesi comporta, 
de fet, l’anàlisi d’un complex acoblament de processos físics i geoquímics. És a dir, cal 
considerar la hidrodinàmica en la caracterització del flux i la dissolució com a fenomen 
hidrogeoquímic cabdal, responsable així mateix de la gènesi de l’estructura de buits 
càrstics que configura el carst. La carstificació és un fenomen fonamentalment químic 
(Bakalowicz, 1978, 1979 a, 1982). La hidrogeoquímica o geoquímica de l’aqüífer càrstic 
és principalment la de l’equilibri calcocarbònic, en el qual el CO2 realitza un important 
paper com a motor de la dissolució. Si aquest complex acoblament de processos s’em-
marca en les característiques físiques i hidrològiques descrites del sistema o aqüífer 
càrstic (forta heterogeneïtat i estructura fractal, no linealitat...), són relativament fàcils 
d’imaginar les dificultats de modelitzar els processos que condueixen a la seva gènesi. 
En el carst, a part del flux i el transport, hi ha la interacció entre l’aigua i la roca calcària 
que explicita la dissolució (Bakalowicz, 1979 a; Steefel i Lasaga, 1990; Lasaga, 1997).30

Des d’una perspectiva general cal citar el treball: Advances in Research in Karst Media 
(Andreo et al., ed., 2009) i sobre la dinàmica del carboni: Carbon and Boundaries in 
Karst (Fong et al., ed., 2013).

A l’estat espanyol per la seva llarga trajectòria mereixen ser citats dos equips de treball 
–Andalusia i País Basc– que des de línies diferents han realitzat un aportació notable en el 
terreny de la hidrodinàmica i modelització del carst i dels aqüífers carbonàtics en general.
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En primer lloc cal referir els treballs de Pulido-Bosch i col·laboradors, en una primera 
etapa a la Universitat de Granada i aquests darrers anys i actualment a la d’Almeria. 
Nombrosos treballs d’aquest equip es desenvolupen amb la influència de l’aproximació 
funcional (LSM) i no únicament des la hidrodinàmica, sinó també, de forma notable, des 
de la hidrogeoquímica (López Chicano, 1992). Alguns treballs tenen un valor paradig-
màtic (Mangin i Pulido-Bosch, 1983), doncs permeten constatar diferències importants 
entre els models conceptuals dels sistemes hidrogeològics dels Pirineus (Aliou, Baget, 
Fontestorbes) i els mediterranis d’Andalusia i el País Valencià (Simat de Valldigna, Tor-
cal d’Antequera). A partir d’aquest moment desenvolupen unes aproximacions interes-
sants aplicant la deconvolució i mètodes numèrics a una gran diversitat d’exemples 
d’Andalusia i el País Valencià. Abans, quan s’ha tractat de la hidrodinàmica en l’aproxi-
mació funcional i de l’aplicació de l’anàlisi de series temporals, ja s’han referit de forma 
exhaustiva els treballs més significatius.

Aquesta línia de recerca desemboca en la interessant tesi de Padilla (1990) que tracta 
de la modelització d’aqüífers càrstics des de diferents aproximacions: anàlisi de corbes 
de recessió (Mangin, Coutagne…), deconvolució, anàlisi de series temporals o estocàs-
tica i elements finits.

Padilla (1990) proposa una classificació o sistematització dels aqüífers carbonàtics que 
distingeix entre:

§ aqüífer càrstic jerarquitzat,

§ aqüífer d’estructura mixta (entre jeràrquica i fissurada) i

§ aqüífer d’estructura fissural

Posteriorment, el treball de Padilla et al. (1994) suposa una interessant aportació a 
l’anàlisi de les corbes de recessió amb l’objectiu d’analitzar el comportament de les 
zones no saturada i saturada d’aqüífers de naturalesa ben diferent (Aliou, Baget, Torcal i 
Simat): es comparen els resultats d’aplicar les equacions de Mangin (1975 a) i Coutagne 
(1968 in Padilla, 1990) i es proposa una nova equació.

Aquests treballs, encara que d’una forma poc explícita, volen ser crítics amb l’aproxi-
mació funcional i amb les mateixes possibilitats de l’anàlisi de sistemes aplicat a l’es-
tudi del carst.

En segon lloc, cal esmentar els treballs d’Iñaki Antigüedad i col·laboradors de la Uni-
versitat del País Basc. Les seves recerques, que segueixen la metodologia proposada 
pel LSM, han aportat interessants treballs realitzats des d’una òptica interdisciplinària 
(hidrodinàmica, hidrogeotèrmia i hidrogeoquímica) (Antigüedad 1986, Morales, 1991). 
Des d’una línia de coneixement hidrodinàmic i amb l’objectiu de concretar possibles 
iniciatives de protecció del carst han desenvolupat amb aprofundiment les experiències 
amb traçadors per així precisar l’estructura del carst, particularment la seva estructura 
de drenatge (Antigüedad et al., 2000).

2.3.3 Gestió de l’aqüífer càrstic

Per acabar és interessant assenyalar el significatiu desenvolupament aplicat que el co-
neixement de l’aqüífer càrstic i, en particular, el model conceptual de l’aproximació 
funcional han tingut en aquests darrers temps.
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El gran repte consisteix en aconseguir una gestió racional i sostenible de l’aqüífer càrs-
tic.

Aquests darrers anys s’ha treballat en dues orientacions aplicades cabdals i comple-
mentàries: l’explotació del reservori càrstic i la protecció de l’aqüífer i del medi càrstic 
en general. Aquestes dues aproximacions són indispensables per a definir una gestió 
racional i sostenible de l’aqüífer càrstic.

Els desenvolupaments aplicats en el medi hidrogeològic càrstic han d’observar l’origi-
nalitat i les característiques complexes que li són pròpies: heterogeneïtat i organització. 
El carst és una complexa estructura fractal tridimensional.

La gestió de l’aqüífer càrstic exigeix un coneixement hidrogeològic bàsic i indispensa-
ble. Aquest coneixement el pot aportar el monitoratge de la descàrrega i el seguiment 
experimental de les seves característiques fisicoquímiques com a mínim d’un cicle hi-
drològic. Així, es disposa d’una caracterització del funcionament i de l’estructura del 
sistema que permet orientar la futura explotació i introduir, amb criteri hidrològic, les 
iniciatives de protecció més adients.

Els recursos hídrics i els reservoris de l’aqüífer càrstic tenen un paper molt impor-
tant, sobretot en el subministrament d’aigua potable. Així mateix el patrimoni hídric 
càrstic té o pot tenir un paper estratègic en els països mediterranis per les seves 
característiques climàtiques i hidrològiques. Diferents aportacions indiquen l’interès 
de l’explotació de l’aqüífer càrstic i la importància del coneixement d’aquest medi 
hidrogeològic en l’enfocament de la gestió dels seus recursos hídrics (Bayó, 1982; 
Collin i Mangin, 1985; Astruc et al., 1988; Mangin, 1994 b ; MIPT, 1996; Crochet i 
Marsaud, 1996; Freixes et al., 1998 d; Bakalowicz, 2000; Plagnes i Bakalowicz, 2002; 
Bakalowicz, 2005).

Els treballs de Marsaud (1996, 1997) han suposat la introducció d’un desenvolupament 
que parteix de l’aproximació funcional i utilitza explícitament l’enfocament sistèmic en 
la proposta que es fa dels assaigs de bombament en l’aqüífer càrstic. Els aspectes més 
interessants d’aquesta aportació es poden resumir en els següents:

§ l’equació de Theis només és aplicable al medi porós.

§ en el medi fissurat cal utilitzar les aproximacions de Guingarten, Warren i Root. 
Aquestes seran aplicables al medi càrstic només en el cas d’aqüífers poc evo-
lucionats (feble carstificació) o en el d’aqüífers evolucionats però no funcionals.

§ en l’aqüífer càrstic hi ha una dissociació de les funcions transmissores (Eix de 
Drenatge o DREN) i capacitives (Sistema Annex al Drenatge, SAD). Els paràme-
tres hidrodinàmics i lleis clàssiques no es poden utilitzar i els models d’interpre-
tació dels assaigs de bombament, tampoc.

§ en l’explotació de l’aqüífer càrstic és determinant la situació del punt de bom-
bament en el sistema. També és molt important la situació de l’eix de drenatge 
en relació a les reserves. L’ordenació de l’explotació i el tipus d’explotació s’ha 
d’adaptar a les característiques de cada aqüífer.

§ es proposa l’aproximació “sistema” (o sistèmica) en el cas dels aqüífers càrs-
tics: a) formalisme sistèmic de bombament en el DREN i, b) formalisme sistèmic 
de bombament en un SAD.
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§ els paràmetres i aspectes de l’aproximació sistèmica són: tipus de circulació en 
el dren, qualitat global de la relació dren-SAD, capacitat del sistema d’alliberar 
reserves i importància de les reserves mobilitzades.

§ la perennitat de l’explotació depèn de l’extensió del carst inundat i de la situació 
del dren en relació a les reserves (sistema jurassià o bé valclusià).

§ en definitiva, l’explotació de l’aqüífer càrstic exigeix una aproximació específi-
ca: obligatòriament sistèmica.

L’altre aspecte fonamental de la gestió dels recursos hídrics és la protecció de l’aqüífer 
càrstic.31

No totes les regions càrstiques del planeta conserven l’originalitat i les característiques 
de la regió de Kras a Eslovènia, que defineixen un medi natural relativament poc trans-
format, amb activitats principalment agrícoles que li confereixen un caràcter més aviat 
rural. Aquest espai càrstic rural ha estat objecte de la interessant monografia Kras: Slo-
vene Classical Karst (Kranjc ed., 1997). No obstant, fins i tot, aquesta regió té problemes 
ambientals com a conseqüència de la contaminació, sobretot, d’origen agrícola que 
afecta les aigües subterrànies càrstiques.

En efecte, les regions calcàries han experimentat importants canvis arreu del planeta, 
això és encara més evident als països de l’hemisferi nord i, en general, als països del 
món occidental industrialitzat (Europa, Estats Units, Canadà…). L’ocupació del territo-
ri ha estat molt important: el creixement de ciutats en els relleus calcaris o bé en els 
seus límits, les urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans (moltes vegades sense 
infraestructura de sanejament o, senzillament, sense garanties d’un bon funcionament 
d’aquesta), la ubicació d’infraestructures, equipaments i activitats que poden influir en 
la qualitat dels recursos hídrics en la zona de descàrrega, o bé, a les mateixes fonts 
dels carsts, l’explotació de pedreres, la xarxa viària i particularment el creixement i la 
diversificació industrial i, també, les activitats agrícoles i ramaderes (adobs orgànics i 
inorgànics, pesticides…). Aquest conjunt d’infraestructures i d’activitats constitueixen 
fonts potencials de risc.32

En conseqüència, l’ordenació del país calcari ha d’observar les particularitats i origina-
litats del medi i també els seus valors patrimonials. Més concretament, la planificació 
física del territori calcari ha de considerar com un aspecte essencial la protecció dels 
recursos hídrics. La protecció dels recursos d’aigua ha de ser un dels objectius de sos-
tenibilitat cabdals.33

La protecció de l’aqüífer càrstic ha d’observar tots els aspectes, és a dir, tots els ele-
ments que formen part del sistema, amb particular insistència en les característiques del 
seu funcionament i estructura34. Així mateix, s’ha de considerar l’esquema del sistema 
(binari o monàdic), les particularitats de la conca i de l’epicarst i l’existència, més o 
menys important, de formes pretèrites i els seus dipòsits a la conca càrstica (paleocarst).

La protecció dels recursos hídrics en medi càrstic pot tenir diverses iniciatives i ex-
pressions: legislació, ordenació de territori, normes d’explotació, perímetres de protec-
ció i cartografies hidrogeològiques temàtiques (hidrogeològica clàssica, vulnerabilitat, 
risc…). Les normes d’explotació que es poden definir per a regular l’explotació poden, 
així mateix, tenir un paper positiu en la protecció de la qualitat dels recursos hídrics; 
és prou conegut que la sobreexplotació comporta moltes vegades un increment de la 
mineralització o de determinats ions que poden influir negativament en la qualitat de 
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l’aigua (Mangin, 1994 b; Freixes et al., 1998 c, d; Bakalowicz i Plagnes, 1998; Bakalowi-
cz, 2000; Plagnes i Bakalowicz, 2002).

La cartografia hidrogeològica constitueix una aproximació primera i bàsica en la pro-
tecció de l’aqüífer càrstic (i en la gestió de l’aqüífer). La cartografia, si és possible, 
ha de basar-se en un coneixement hidrogeològic, aprofundit i rigorós. El coneixement 
espacial que representa constitueix una eina de gran interès en totes les iniciatives de 
gestió del sistema (definició de l’explotació, ubicació i característiques dels dispositius 
i infraestructures d’explotació, gestió de problemes de qualitat i contaminació…).35

La cartografia de l’aqüífer calcari o carbonàtic de naturalesa fissural o de feble carstifi-
cació –i d’estructura homogènia– pot reflectir les propietats o característiques del medi 
a partir del mapa piezomètric (i d’altres característiques: transmissibilitat …). És a dir, 
la cartografia hidrogeològica pot expressar de forma aproximada el model conceptual 
de l’aqüífer o del sistema. Però, quan, com a conseqüència de l’evolució dels proces-
sos de carstificació en l’espai i en el temps, l’estructura de buits càrstics adquireix un 
desenvolupament més i més important i l’heterogeneïtat, tant del funcionament com de 
l’estructura, és més marcada, el sistema esdevé més i més complex i, òbviament, la 
realització d’una cartografia que reflecteixi la complexitat del medi és molt més difícil. 
Es pot concloure que la realització de la cartografia hidrogeològica de l’aqüífer càrstic 
observa les mateixes dificultats que la seva modelització.

Una de les aproximacions orientades a la protecció de les aigües subterrànies consis-
teix en l’anàlisi de la vulnerabilitat dels aqüífers. Les diferents metodologies que s’han 
posat a punt desemboquen en cartografies de vulnerabilitat que tenen moltes possibili-
tats a partir de la utilització de bases cartogràfiques digitals i de sistemes d’informació 
geogràfica. D’aquestes metodologies és remarcable la desenvolupada per l’Agència 
de Protecció Ambiental d’Estats Units: DRASTIC: Standardized System for Evaluating 
Ground Water Pollution Potential Using Hydrogeologic Settings (EPA, 1987; Montaner 
et al., 1999).

A Europa, així mateix, s’han posat a punt diferents metodologies, algunes, com passa 
amb el DRASTIC, aplicables a diferents tipus de medis hidrogeològics, però amb mas-
sa limitacions si es volen utilitzar a l’aqüífer càrstic.

La iniciativa COST Action 65 (European Comission, 1995) Karst groundwater protection 
permeté conèixer les iniciatives dels diferents països (França, Suïssa, Croàcia, Itàlia, 
Anglaterra, Irlanda, Turquia…) en matèria de protecció dels aqüífers en roques calcàries.

Algunes de les metodologies de cartografia de vulnerabilitat han intentat aproximar-se 
a la realitat del medi càrstic. En aquest sentit, a Suïssa s’ha posat a punt una metodo-
logia de cartografia (mètode EPIK) que defineix la vulnerabilitat del carst de muntanya i 
d’alta muntanya (Doerfliger, 1996; Zwahlen i Doerfliger, 1996). Aquesta metodologia és 
la que s’ha aplicat a les conques experimentals càrstiques de la Val d’Aran (Monterde, 
1998 a, b). Aquesta metodologia també s’ha utilitzat en la realització de la cartografia 
de vulnerabilitat i en la definició del perímetre de protecció del carst del Forat del Vent 
(Tavertet, Osona) (Monterde, 1999).

La COST Action 620: Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate 
(karst) aquifers ha tingut com a objectiu cabdal l’elaboració d’una metodologia de car-
tografia de risc de l’aqüífer càrstic (Zwahlen et al., 2003) i ha suposat, així mateix, una 
important aportació en l’anàlisi de la vulnerabilitat intrínseca i de la vulnerabilitat espe-
cífica.
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Altres treballs, desenvolupats en el marc del Programa de Medi Ambient de les Nacions 
Unides, constitueixen una interessant síntesi de les fonts i situacions que originen la 
contaminació dels aqüífers i de les possibilitats d’una gestió sostenible dels recursos 
d’aigua subterrània (Morris et al., 2003).

Més recentment hi ha dues aportacions d’interès metodològic en el coneixement del 
carst: una és el volum editat per Goldscheider i Drew, ed. (2007): Methods in Karst 
Hydrogeology, que se centra sobretot en les aproximacions hidrològiques, però que re-
cull també l’interès de la geologia, la geomorfologia, l’espeleologia i la geofísica; l’altra 
és deu a Dörfliguer (2010): Guide méthodologique. Les outils de l’hydrogéologie kars-
tique, aquest treball a part de sintetitzar les diferents aproximacions hidrològiques i la 
geofísica, també es refereix a l’avaluació dels recursos hídrics del carst.





-
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3 SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

3.1 Introducció

Les unitats carbonàtiques presenten extensions importants en qualsevol de les grans uni-
tats estructurals de Catalunya, és a dir, a les Serralades Costaneres Catalanes, a la Conca 
o Depressió de l’Ebre i als Pirineus. En totes les unitats s’hi observa un significatiu de-
senvolupament de la carstificació actual i pretèrita (Servei Geològic de Catalunya, 1992).

A continuació es presenten els treballs realitzats en diferents sistemes hidrogeològics 
o carsts actuals dels Pirineus (figura 22). Aquests treballs han tingut com a primera re-
ferència la recerca hidrogeològica desenvolupada a principis dels 80 als conglomerats 
calcaris de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac: Carst Experimental de Rellinars 
(Freixes, 1986).

La situació geològica dels sistemes estudiats als Pirineus en el tall ECORS (figura 23) és 
la següent: els sistemes dels Uelhs deth Joeu i Lastoar a la unitat d’Orri, els sistemes de 
la Font d’Aigüèira i de les Fonts de Tèrme i Pila a la unitat Pallaresa (Nogueres), el sis-
tema de les Fonts del Bastareny al mantell del Cadí (flanc N del sinclinal de Ripoll) i els 
sistemes de les Fonts del Llobregat i la Fou de Bor i la circulació hídrica subterrània al 
Penyes Altes de Moixeró a la part interna del mantell del Cadí. Més concretament, s’ha 
de remarcar que la Fou de Bor i la circulació hídrica subterrània de les Penyes Altes de 
Moixeró es desenvolupen en un context afectat per l’estructura postalpina relacionada 
amb la fosa neògena de la Cerdanya (Muñoz, 1992; Berástegui et al., 1993, Roca, 1986).

El sistemes aranesos queden ben situats en les seves respectives unitats estructurals 
alpines al tall ECORS, però els sistemes de l’alt Llobregat i l’alt Segre estan situats prò-
piament a la transversal de la vall del Llobregat (figura 24) (Vergés, 1993).
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Figura 22: Situació geològica dels sistemes hidrogeològics experimentals estudiats.

Figura 23: Unitats estructurals alpines en el tall ECORS (Berástegui et al., 1993; Muñoz, 1992).
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Figura 24: Situació dels sistemes experimentals en les unitats alpines dels Pirineus (modificat de 
Vergés, 1993).

Dels sistemes o unitats experimentals investigats s’han considerat de referència: Uelhs 
deth Joeu i Fonts del Bastareny, situats a l’Aran i a l’alt Llobregat, respectivament. En 
aquests sistemes el monitoratge, que ha estat particularment exhaustiu en el sistema 
del Bastareny, ha fet possible el desenvolupament de recerques aprofundides i posar a 
punt metodologies i aproximacions des de diferents disciplines. El sistema de la Font 
d’Aigüèira, també a la Val d’Aran, és el que des del punt de vista hidrogeològic té un 
caràcter menys càrstic (no càrstic), és a dir, no presenta estructura de drenatge, però 
sí importants reserves; en aquest sentit, la seva comparació amb el de Joeu és molt 
interessant. Els resultats obtinguts en la resta de sistemes: Lastoar i Tèrme-Pila a l’Aran 
i, Fonts del Llobregat i Fou de Bor a l’alt Llobregat i alt Segre, tenen un interès i un valor 
complementari en relació amb els obtinguts als sistemes de referència i ajuden a com-
prendre la diversitat i originalitat de la carstificació als Pirineus de Catalunya.

3.2 Sistemes de la Val d’Aran

3.2.1 La Val d’Aran: característiques físiques

3.2.1.1 Introducció

En el marc de Catalunya, la Val d’Aran constitueix un territori ben diferenciat. En aquest 
sentit, cal considerar dos aspectes definitoris, però estretament relacionats. El primer 
és que la vall aranesa forma part del vessant septentrional dels Pirineus i el segon és 
el fet que tingui clima atlàntic –Aran és l’únic territori de Catalunya amb aquesta carac-
terística–. Aquests dos aspectes tenen moltes implicacions, tant des del punt de vista 
físic com de l’administratiu i econòmic.

A més, la Val d’Aran i els territoris que configuren el seu context estan situats als Piri-
neus Centrals, on hi ha les màximes altituds de la serralada. Aquest és el cas del massís 
de la Maladeta (Aneto 3404 m), que, malgrat estar situat més enllà del límit SW de la 
vall aranesa, es troba completament implicat en la seva hidrologia. Del marcat relleu en 
deriven forts gradients altitudinals que introdueixen una elevada energia en els proces-
sos geodinàmics i són, en part, responsables de les característiques funcionals dels 
sistemes hidrològics aranesos.
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L’Aran, des del punt de vista hidrològic, és una part de la capçalera pirinenca de la Ga-
rona,36 riu que desemboca a l’Atlàntic a l’estuari de La Gironde (Bordeus, França). Una 
part petita de la conca és a Catalunya, però el desenvolupament més important és a 
França.

En conseqüència, la Val d’Aran forma part d’una conca internacional i per aquest motiu 
l’administració de les seves aigües està sotmesa al dret internacional (Pigrau, 1994; 
Tratado de Bayona de 2 de desembre de 1856, de 14 d’abril de 1862, de 26 de maig de 
1866 i disposicions addicionals al referit tractat (Gaceta, 1857, 1863, 1866 i 1869); Con-
venio con Francia de 29 de julio 1963, sobre el aprovechamiento común del río Garona 
(BOE, 1964) i Directiva Europea 2000/60, de 23/10/2000).

De les referències esmentades cal remarcar el Conveni amb França i la Directiva Euro-
pea que estableix, per primera vegada, un marc europeu per a la gestió de l’aigua.

Les competències d’administració de l’aigua estrictes corresponen a l’Estat espanyol, 
principalment, a la Confederación Hidrográfica del Ebro que depèn de l’Administració 
de l’Estat, encara que certes competències menors pertanyen a la Generalitat de Ca-
talunya. No obstant, l’administració catalana ha actuat en competències ambientals 
–sanejament d’aigües residuals– d’una manera quasi completa i, també, en moltes ini-
ciatives relatives als aprofitaments de recursos per a l’abastament d’aigua potable. El 
marc internacional o, si es vol, el caràcter d’aigües internacionals de la Garona té com 
a figures de regulació concretes el Tratado de Bayona i el Convenio con Francia i, més 
recentment, la Directiva Europea 2000/60, de 23/10/2000, que estableix un marc euro-
peu d’intervenció i gestió de les aigües internacionals.

La Generalitat de Catalunya ha transferit una part de les competències ambientals al 
Conselh Generau dera Val d’Aran, entre les que cal remarcar les relatives als espais 
protegits en el Pla d’Espais d’Interès Natural i la restauració hidrologicoforestal (Decret 
150/1999, d’1 de juny) i, en matèria de medi ambient, sobre informació i educació am-
biental, ecosistemes aquàtics, avaluació de l’impacte ambiental i intervenció integral de 
l’administració ambiental (Decret 365/2000, de 7 de novembre, i Decret 368/2001, de 
18 de desembre).

La Val d’Aran, en el context català, per les característiques climàtiques i hidrològiques, 
té una elevada disponibilitat de recursos hídrics. Les elevades i regulars precipitacions 
suposen una alimentació pràcticament contínua dels sistemes hidrològics. Però amb 
la particularitat que les precipitacions, en una part significativa, són en forma de neu, 
originen un considerable i persistent mantell nival i, en conseqüència, existeix una im-
portant regulació natural de l’aportació hídrica dels sistemes hidrològics superficials i 
subterranis. A Catalunya, aquestes característiques climaticohidrològiques, tant des 
del punt de vista quantitatiu com qualitatiu, només s’observen a la Val d’Aran (Rijck-
borst, 1967; Freixes et al., 2000).

Paradoxalment, l’elevada disponibilitat de recursos d’aigua de l’Aran no ha evitat certes 
lamentables mancances en l’abastament d’algunes poblacions araneses. No fa gaires 
anys, alguns abastaments s’hagueren de resoldre mitjançant el transport d’aigua amb 
cisternes; sortosament aquesta situació ha anat millorant aquests darrers temps gràci-
es a nous abastaments realitzats des de les administracions catalana i aranesa.

El clima atlàntic de la vall és completament diferent del mediterrani que caracteritza la 
resta de Catalunya i que influeix els sistemes hidrogeològics estudiats a l’alt Llobregat i 
l’alt Segre. Per tot això, és particularment interessant l’estudi dels sistemes hidrològics 
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aranesos, els quals presenten característiques distintes dels sistemes de la Catalunya 
climàticament mediterrània. La Val d’Aran, amb una conca de 579.6 km2, és aproxima-
dament només un 2% de la conca de la Garona que té 29500 km2. No obstant, l’apor-
tació hídrica de la Val d’Aran ha de considerar-se com a molt important: si els recur-
sos hídrics aranesos fossin mediterranis en lloc d’atlàntics, es resoldrien definitivament 
els problemes d’aigua de Catalunya. La Garona amb una aportació mitjana anual de 
21759.8 hm3 constitueix un dels cursos fluvials més importants de França (Agence de 
l’Eau Adour-Garonne, 2003; Comité de Bassin Adour Garonne, 2005).

Les precipitacions a la part baixa de la Val d’Aran són de 900 mm (Vielha) i als territoris 
limítrofs que drenen subterràniament cap a l’Aran, com l’alt Éssera, poden superar els 
3000 mm (massís de la Maladeta). El volum d’aigua aportat per la Garona aranesa me-
surat a Arlos –de l’ordre de 700 hm3 anuals– és significatiu en el context dels recursos 
hídrics que aporta anualment la Garona: 21759.8 hm3 (estació de Tonneins).

Els límits administratius de la comarca de la Val d’Aran –administració del Conselh 
Generau dera Val d’Aran– no coincideixen amb els de la conca hidrològica aranesa i 
els límits de les divisòries hidrogràfiques superficials tampoc reflecteixen correctament 
el sistema hidrològic de la Garona aranesa. En aquest sentit, cal afegir-hi les conques 
no araneses que són objecte de captura càrstica i que aporten les seves aigües a la 
Garona. Així com excloure les conques que no pertanyen a la hidrologia de la Garona 
aranesa. En tractar dels sistemes hidrològics s’abordarà aquesta qüestió.

3.2.1.2 Geologia

La Val d’Aran, en la sistematització clàssica de les unitats dels Pirineus, es troba a la 
Zona Axial. Els materials que caracteritzen aquesta unitat pertanyen al Paleozoic. Però, 
en el marc de les unitats de l’orogen alpí, la vall aranesa forma part de l’apilament anti-
forme o antiformal stack (figures 23 i 25).

A la Val d’Aran hi ha una bona representació dels materials i de les estructures tectò-
niques del cicle orogènic hercinià. Pel que fa al cicle orogènic alpí, hi ha representació 
de les estructures tectòniques. No obstant, els estudis s’han realitzat fonamentalment 
des d’una visió i una metodologia més apropiades per a la recerca del cicle hercinià. 
Fins i tot, els interessants treballs desenvolupats aquests darrers anys, han insistit 
notablement més en el cicle hercinià que no en l’alpí (García-Sansegundo, 1992; Pa-
lau, 1995).

Per tant, encara que els diferents autors que han estudiat la geologia aranesa s’hi refe-
reixen, hi ha unes mancances significatives en la caracterització de l’estructura geolò-
gica alpina. Als Pirineus Orientals (Muñoz, 1985) i als Occidentals (Teixell, 1992) s’han 
realitzat importants estudis de l’estructura alpina, però no és així als Pirineus Centrals. 
Aquesta és una qüestió important des del punt de vista hidrogeològic, doncs l’estructu-
ra tectònica –l’herciniana i l’alpina– té diferents papers en els processos de carstificació 
que no es poden obviar; d’una banda com a paràmetre d’estat: geometria i tipologia de 
les estructures, camp d’esforços, permeabilitat original... i, d’una altra banda, com a un 
dels factors del potencial de carstificació: macroestructura i gradients...

Existeix una aportació concreta a la definició de les unitats alpines de la Val d’Aran com 
és la interpretació realitzada en el tall ECORS-Pirineus (Muñoz, 1992; Berástegui et al., 
1993), però, de moment, no hi ha estudis que aprofundeixin en l’estructura alpina de la 
Val d’Aran.
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Figura 25: Situació dels sistemes hidrogeològics aranesos estudiats.

Els materials del cicle hercinià estan molt ben representats a la vall aranesa i s’hi reco-
neixen les diferents unitats estratigràfiques del Paleozoic inferior: Cambrià, Ordovicià, 
Silurià i Devonià, i del Paleozoic superior, que està representat sobretot pel Carbonífer i, 
en menor grau, pel Permià (detrítics de la vall d’Aiguamòg que pertanyerien al cicle alpí). 
El cicle hercinià es desenvolupa des del Cambrià fins el Carbonífer superior (Westfalià).

En l’estudi dels Pirineus Centrals, i particularment de la Val d’Aran, els autors holande-
sos (Kleinsmiede, 1960; Zwart, 1979) estableixen un conjunt d’unitats que tenen, sobre-
tot, un interès descriptiu. Aquestes unitats estan separades per estructures hercinianes 
i/o alpines, però s’han utilitzat sobretot en la interpretació de l’estructura herciniana 
interna. No obstant, el seu interès podria estar en la interpretació de l’estructura alpina 
si aquesta s’analitza amb la metodologia adequada. Aquestes unitats són de S a N: els 
Granitoides de la Maladeta (GM), el Sinclinori del Pla d’Estany (SPE), l’Anticlinal Central 
de la Val d’Aran (AC), el Sinclinori de la Val d’Aran (SVA), els Granitoides de Marimanha 
(GMh), el Dom de la Garona (DG) i el Dom de la Pallaresa (DP).

En la transversal de la Zona Axial realitzada per García-Sansegundo (1992), aquest au-
tor estableix tres grans unitats o dominis que són de N a S: el dom de la Garona, el de 
la Val d’Aran i el de l’Alta Ribagorça; els dos primers corresponen a l’àmbit geogràfic 
aranès.

El dom de la Garona té estructures hercinianes tombades, es tracta de plecs tombats 
vergents al N. També hi ha dos sistemes de plecs drets de direccions obliqües, un 
d’orientació NW-SE i el segon W-E, així com falles subverticals de direcció WNW-ESE 
d’edat herciniana, però reactivades en l’etapa alpina.
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El domini de la Val d’Aran correspon quasi completament a l’anomenat sinclinal de la 
Val d’Aran, que es caracteritza per presentar estructures hercinianes subverticals. Es 
tracta de plecs verticals o lleugerament vergents al S. També hi ha estructures d’enca-
valcament possiblement plegades per fases hercinianes posteriors.

El domini del dom de la Garona i el de la Val d’Aran es relacionen mitjançant els materi-
als silurians, els quals constitueixen un important nivell de desenganxament.

El domini de l’alta Ribagorça, que constitueix l’autòcton de l’encavalcament de Ga-
varnia, és al S de la Val d’Aran i es caracteritza per estructures molt semblants a les 
descrites pel domini de la Val d’Aran. Hi ha dos sistemes de plecs vergents al N i enca-
valcaments possiblement hercinians, però que s’haurien reactivat en l’etapa alpina (cas 
de l’encavalcament del Port de la Picada-Valarties).

En el context aranès les roques més antigues es troben just al S de la vall i, estan for-
mades per quarsites, lutites i calcàries d’edat compresa entre el Cambrià i l’Ordovicià.

La successió anomenada presiluriana del dom de la Garona està formada per dues 
unitats constituïdes per una alternança de gresos i pissarres: sèries d’Urets i d’Òrla, 
i les anomenades Calcàries de Bentaillou. Aquest conjunt té una edat cambroordovi-
ciana i al seu damunt es disposen en discordança les roques de l’Ordovicià superior 
formades per conglomerats, microconglomerats, gresos, lutites i calcàries (SE del dom 
de la Garona). Les Calcàries de Bentaillou, que constitueixen la unitat carbonàtica més 
important del Cambroordovicià, tenen afloraments al circ d’Urets, entre les mines de 
Bentaillou i el tuc de Maubèrme, i al N i W de l’estany Long de Liat. Es tracta de calcàri-
es blanques i massives, freqüentment molt recristal·litzades i transformades en marbres 
per metamorfisme regional que assoleix un grau entre mitjà i alt. La seva potència és de 
150 m. Aquestes calcàries tenen interès per les mineralitzacions de Pb-Zn i pel desen-
volupament que hi tenen els carsts actuals tant a la Val d’Aran com a França.

Les roques del Silurià estan formades principalment per ampelites negres amb pirita; 
però, excepcionalment, alguns nivells de la part més alta de la successió, datats com a 
Silurià superior, estan formats per calcàries. La potència és de 200 m.

Els materials del Devonià estan ben distribuïts en el conjunt de la Val d’Aran, ocupen 
una extensió considerable i presenten fàcies de característiques molt diverses segons 
els dominis considerats (Kleinsmiede, 1960; Mey, 1967; Zwart, 1979; García-Sansegun-
do, 1992; Palau, 1995). A l’extrem septentrional i central del sinclinori de la Val d’Aran la 
successió té, a la part baixa, una sèrie calcareopissarrosa del Devonià inferior i mitjà i, a 
la part superior, una sèrie de roques silicoclàstiques constituïdes per gresos del Devo-
nià superior (Gresos d’Es Bòrdes). Mentre que en el flanc S del sinclinori de la Val d’Aran 
hi ha una successió diferent de les anteriors constituïda per calcàries i lutites (García-
Sansegundo, 1992). En el Sinclinori del Pla d’Estany, les calcàries del Devonià superior 
i Carbonífer inferior (de fàcies Àrea Sierra Negra, segons les recerques dels geòlegs 
holandesos) són les que es troben en l’àmbit que va de l’alt Éssera-Joeu a Escunhau 
(García-Sansegundo, 1992). A la part E de la Val d’Aran hi ha una successió amb cal-
càries, datada amb conodonts, del Silurià superior-Devonià inferior; aquests materials 
s’havien atribuït erròniament al Cambroordovicià (Kleinsmiede, 1960; Palau, 1995).

Les formacions o unitats litostratigràfiques carbonàtiques del Devonià tenen un desen-
volupament considerable en el sinclinal de la Val d’Aran. Les seves característiques i 
importància varien segons la successió analitzada. De les descrites per García-Sanse-
gundo (1992) són remarcables les que es comenten a continuació.
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A la successió de Sa Mont: la Calcària Basal (50-100 m) del Devonià inferior i la Calcària 
d’Auran (175 m) del Devonià mitjà-superior.

A la successió de Montpius-Montcorbison: la Calcària Basal (150 m) del Devonià inferi-
or i les Calcàries de Montcorbison (40 m) del Devonià superior.

A la successió de la Tuca cal remarcar el predomini d’unitats carbonàtiques respecte 
les lutiticoclàstiques amb les següents unitats de baix a dalt: Calcària Basal (75 m), 
Calcàries de la Cauba (100 m), Calcàries de Sant Esteve (50 m), Calcàries de Corals 
(30 m), Calcàries i pissarres de la Tuca (225 m) i Calcàries de Montcorbison (25 m). La 
successió de la Tuca va del Devonià inferior al Devonià superior (Frasnià) (el límit inferior 
de la Calcària Basal és el Silurià).

Les potències observades, particularment a la successió de la Tuca, poden ser exage-
rades com a conseqüència dels encavalcaments que originen la superposició de les 
unitats carbonàtiques: les datacions amb conodonts han permès comprovar l’existèn-
cia de repeticions (García-Sansegundo, 1992).

A la part E de la Val d’Aran, concretament al massís de Marimanha, són remarcables 
les Calcàries de Campaus d’edat Silurià superior-Devonià inferior que formen part de 
la Unitat de Moredo-Salau, que és predominantment carbonàtica (300 m); en aquesta 
unitat hi ha altres formacions amb calcàries: Alternança trenada, Calcàries del Marxant 
i Alternança paral·lela (Palau, 1995).
 
Les roques del Carbonífer detrític estan formades principalment per una successió sili-
coclàstica de fàcies Culm. L’aflorament més important té una gran extensió i es troba al 
Sinclinori del Pla d’Estany. La potència total de la successió carbonífera que s’observa 
al riu Nere és de 600 m.

Els granitoides s’observen en afloraments de gran extensió. Es tracta d’estructures 
batolítiques que constitueixen els nuclis de massissos d’entitat com el de la Maladeta i 
el de Marimanha, que a la vegada es caracteritzen per una important aurèola de meta-
sediments originada per metamorfisme de contacte (foto 10). Els granitoides s’haurien 
format a partir d’un magmatisme de tipus calcoalcalí d’edat tardiherciniana.

El metamorfisme regional de l’àmbit del massís de la Maladeta és de baix grau i l’em-
plaçament magmàtic en la seva part apical pot considerar-se que intrueix l’epizona. 
En la seva aurèola predominen les roques calcàries i el metamorfisme de contacte ha 
originat calcàries marmòries i marbres; però també hi ha cornianes.

Els granitoides de la part apical del plutó de Marimanha intrueixen nivells corticals epizo-
nals. El metamorfisme regional al massís de Marimanha és de baix grau i correspon a la 
zona de la clorita. El metamorfisme de contacte al plutó de Marimanha presenta dos tipus 
litològics ben diferenciats: un format per les roques metapelítiques i l’altre per les roques 
carbonàtiques. En les roques metapelítiques s’hi distingeixen dues zones metamòrfiques: 
la zona de la sil·limanita a la part més interna i la zona de la biotita-cordierita-andalusita a 
la part més externa. La zonació en les roques carbonàtiques (amb nivells calco-silicatats) 
presenta una zona interna amb diòpsid i una zona externa amb biotita-clinozoïsita. El 
metamorfisme de contacte al massís de Marimanha ha originat marbres i cornianes.

El metamorfisme regional que s’observa al domini del dom de la Garona (Bossòst) és 
important i assoleix un grau entre mitjà i alt; es tractarà a l’apartat de característiques 
físiques del sistema de Tèrme-Pila .
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En síntesi, es pot afirmar que a l’àmbit aranès hi ha un predomini de litologies de na-
turalesa lutiticodetrítica i carbonàtica. Les lutiticodetrítiques són de composició princi-
palment silícica i caracteritzen, sobretot, el Cambroordovicià, el Silurià, determinades 
unitats litostratigràfiques del Devonià i el Carbonífer. Les litologies carbonàtiques ca-
racteritzen sobretot el Devonià i, en menor mesura, el Cambroordovicià; també hi ha 
calcàries al Silurià superior i Carbonífer inferior. A part dels tipus litològics indicats, cal 
remarcar els importants afloraments de granitoides que configuren les diferents estruc-
tures batolítiques; en l’àmbit estudiat són particularment remarcables els plutons de la 
Maladeta i de Marimanha.

A part dels materials del Paleozoic els més importants són els del Quaternari, de natu-
ralesa sedimentària, que responen principalment a processos glacials i fluvials. Els tipus 
de dipòsits del Quaternari es poden sistematitzar en glacials, periglacials, fluvioglacials, 
lacustres, fluvials, de moviments de massa i càrstics (vegeu notablement Bordonau, 
1985, 1992; Rijckborst, 1967)

En la definició de l’estructura alpina de la Val d’Aran és indispensable la referència del 
perfil ECORS-Pirineus (Berástegui et al., 1993) que estableix des del punt de vista li-
tosfèric les diferents macrounitats de l’orogen alpí als Pirineus. En aquest sentit, la Val 
d’Aran se situa a la gran macroestructura que ocupa una posició central i que es pot 
definir com l’apilament antiforme o antiformal stack de l’orogen. En aquesta estructura 
s’hi poden reconèixer les següents unitats de S a N: Nogueres, Orri i Pallaresa (equiva-
lent de Nogueres a la part septentrional de l’apilament antiforme); el límit septentrional 
de l’apilament el marca la falla nord-pirinenca i el meridional el marca el contacte de 
les unitats inferiors amb les superiors, és a dir, del mantell o unitat de Nogueres amb el 
mantell de Bóixols. D’aquestes unitats les que es troben a la Val d’Aran són les d’Orri i 
Pallaresa (Muñoz, 1992; Berástegui et al. 1993).

L’estructura de l’apilament antiforme varia en l’espai de S a N com molt bé s’observa 
al perfil Ecors-Pirineus (figura 23). L’estructura general de l’apilament antiforme té una 
geometria complexa i està formada per una acumulació o superposició de làmines en-
cavalcants amb vergència al S separades per encavalcaments molt verticals a les parts 
central i septentrional, però que tendeixen a fer-se horitzontals a la part superior, sobre-
tot en direcció S. El cicle alpí es desenvolupa des del Triàsic fins el Neogen. L’orogènia 
va del Santonià superior al Miocè inferior. L’apilament antiforme es forma en el Miocè 
inferior.

Les estructures alpines principals a la Val d’Aran són falles que actualment presenten 
un fort cabussament amb el bloc septentrional aixecat. Cal destacar entre aquestes la 
falla de Bossòst o les falles associades a l’encavalcament de Gavarnia. Aquestes es-
tructures corresponent a anteriors encavalcaments dirigits cap el S que han adquirit el 
seu cabussament actual durant la basculació del flanc N de l’apilament antiforme.

La situació geològica dels sistemes càrstics aranesos en el marc de les unitats alpines 
del perfil Ecors-Pirineus s’observa a la figura 24. Així, els sistemes hidrogeològics de 
Joeu i Lastoar estan situats a la unitat d’Orri, és a dir, al S de l’encavalcament del Port 
de la Picada-Valarties i, de fet, al S de l’encavalcament de Gavarnia, mentre que els sis-
temes de Tèrme-Pila i d’Aigüèira se situen a la unitat de Pallaresa, és a dir, al N d’aquest 
encavalcament.

De l’estructura herciniana i alpina cal considerar tant el paper de les macroestructures 
com el de microtectònica, pel que fa a la hidrogeologia; és a dir, d’una banda la impor-
tància en la delimitació dels sistemes i de l’altra en el desenvolupament de la permea-
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bilitat càrstica i en l’organització dels sistemes-aqüífers (circulació càrstica, potencial 
de carstificació).

A la Val d’Aran la neotectònica estrictament relacionada amb l’evolució geològica postal-
pina no ha estat objecte d’estudi i, per tant, no es coneix, però, en tot cas, per les caracte-
rístiques d’aquesta part de l’orogen, tampoc sembla que pugui tenir un desenvolupament 
important. No obstant, Bordonau (1985) indica l’existència de diferents tipus de fracturació 
recent d’origen divers. Així, les fractures situades als vessants d’Horno i Baricauba s’inter-
preten com el resultat d’una deformació gravitacional conseqüència de la descompressió 
que suposa la desglaciació, mentre que les fractures del Port de Vielha s’interpreten com 
una neotectònica particular relacionada amb l’aixecament del batòlit de la Maladeta.

En síntesi, des d’una perspectiva geodinàmica, a part de l’estructura tectònica que 
té un paper hidrogeològic com a paràmetre d’estat i també com a un dels factors del 
potencial de carstificació, cal remarcar tanmateix el glacialisme com a un dels agents 
geodinàmics importants en la creació de les condicions de la carstificació actual que 
és objecte d’aquest treball. El glacialisme, la seva evolució i relació amb el carst s’ana-
litzen més endavant (Prigogine, 1974; Mangin, 1978 c, 1982 b; Bordonau, 1985, 1992; 
Montserrat, 1992; Freixes, 1993, 1995 a; Freixes et al. 1998 b).

3.2.1.3 Clima

El clima de la Val d’Aran és atlàntic de muntanya (continental de muntanya). La situació de 
la Val d’Aran en el context dels Pirineus Centrals, amb les màximes altituds de la serrala-
da, té una influència determinant en el clima i les característiques són les pròpies de l’alta 
muntanya. Els aspectes excepcionals del clima dels Pirineus poden atribuir-se a la seva 
situació geogràfica peculiar: l’orientació aproximadament W-E de la serralada i la seva al-
titud. L’Oceà Atlàntic influeix principalment l’àmbit dels Pirineus Occidentals i, amb menor 
intensitat, els Centrals. No obstant, la Val d’Aran té una important influència atlàntica: és a 
180 km de la Mar Mediterrània, però a només 150 km de l’Oceà Atlàntic. La vall aranesa, 
com a conca intramuntana que ocupa una posició central en els relleus pirinencs de ma-
jor altitud, observa també una precipitació elevada en el context de la serralada.

L’altitud esdevé un factor climàtic amb un paper important, doncs l’existència de forts 
gradients altitudinals determina així mateix l’existència de marcats gradients tèrmics i 
el desenvolupament de precipitacions de tipus orogràfic. D’aquí doncs la importància 
que adquireixen les precipitacions en forma de neu i el mantell nival.

Els estudis climàtics realitzats per Rijckborst (1967) i Monterde (1998 a, b) han abordat 
la descripció del clima a partir de les dades aportades per les estacions meteorològi-
ques situades en el fons de les valls a les poblacions araneses més importants (Les –
Cledes–, Vielha i Arties) i, en algun cas, a una certa altitud (Restanca i Bonaigua) i també 
a partir de les dades de pluviòmetres totalitzadors situats tant a les parts fondes de les 
valls com a les parts elevades del relleu (Rijckborst, 1967).

El treball de Rijckborst (1967) dedicat a la hidrologia aranesa té un interès remarcable 
sobretot per l’estudi climàtic que realitza amb dades del període 1946-1966. Aquest 
treball té un valor afegit pel fet que de les estacions meteorològiques i dels pluviòmetres 
totalitzadors que utilitzà, pràcticament només ha quedat l’estació de Vielha. En con-
seqüència, s’ha perdut lamentablement la possibilitat de disposar de sèries de dades 
d’estacions i de pluviòmetres distribuïts en diferents ubicacions i altituds, més o menys 
representatives, del conjunt de la Val d’Aran.
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Del clima aranès, d’acord amb el autors esmentats més amunt, es comenten els aspec-
tes més remarcables.

Una característica important és l’existència de microclimes a les diferents valls arane-
ses segons la seva situació i orientació i també en funció de l’altitud. Així, en general, 
es pot assegurar que la part baixa de la vall de la Garona té un clima de muntanya 
moderat amb precipitacions ben repartides al llarg de l’any, mentre que les parts altes 
es caracteritzen per un clima de muntanya o, més pròpiament, d’alta muntanya, també 
amb precipitacions en totes les estacions. A l’alta muntanya, amb altituds que van dels 
2300 m a 3400 m, les precipitacions anuals tenen un rang que va de 2000 mm a més de 
3000 mm (classificació de Köppen).

La precipitació mitjana anual és d’uns 900 mm a la vall baixa de la Garona i superior als 
3000 mm al massís de la Maladeta. La mitjana ponderada de precipitació per al període 
1946-1966 és 1325 mm.

El gruix de neu a la vall baixa de la Garona és d’1 m i a l’Alt Éssera de 10 m. El valor mitjà 
ponderat és de 5.03 m. La neu a la Val d’Aran és de l’ordre del 0.38 de la precipitació 
total, segons Rijckborst (1967).

L’anàlisi del règim de precipitacions indica que hi ha una bona distribució al llarg de 
totes les estacions, però amb petites variacions. S’observen, però, diferències entre les 
estacions de la part baixa de la vall i les de muntanya. En efecte, a la vall de la Garona, 
gener, febrer, març, juliol i octubre són relativament secs. En canvi, a les estacions de 
muntanya, el mes d’octubre no és sec. La màxima precipitació a les estacions situades 
a la vall és al desembre, mentre que a les estacions de muntanya és al novembre. El 
mínim de precipitació per a totes les estacions és el mes de febrer (Rijckborst, 1967). 
Les estacions de muntanya de la Restanca i Bonaigua tenen abundants precipitacions 
a la tardor comparades amb les estacions de la vall (figura 26).

Figura 26: Mapa de precipitacions (mm) mitjanes de la Val d’Aran (Atles Climàtic de Catalunya, 2003).

La relació dels vents amb la topografia de la vall de la Garona té una influència de-
terminant en les precipitacions. La precipitació orogràfica a la Val d’Aran està induïda 
sobretot per la circulació d’aire procedent del N.
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Els increments de la precipitació anual en altitud entre les estacions situades al fons de la 
vall, per exemple, entre Arties i les de muntanya (Bonaigua, Colomers, Restanca, llac de 
Mar...), són elevats en la direcció N-S i petits en la E-W. Així, per exemple, entre Arties i la 
Bonaigua hi ha 52 mm/100 m l’any i entre Arties i el llac de Mar hi ha 88 mm/100 m l’any.

La precipitació en forma de neu dóna gruixos de l’ordre de 0.58 m a Cledes (Les) a 650 
m d’altitud i de 6.74 m a la Bonaigua a 2072 m d’altitud. No hi ha deposició a les parets 
més verticals dels circs .

A les parts baixes de la Val d’Aran la temperatura és superior als 0º C a l’hivern. Els 
períodes de nevada són curts i irregularment distribuïts a la vall de la Garona.

Segons Rijckborst (1967) el mantell nival de l’alta Garona aranesa constitueix a mitjan 
hivern un reservori hídric molt important, de l’ordre de 140 hm3, que equival al 18% de 
la precipitació anual total.

3.2.1.4 Vegetació i sòls

La vegetació de la Val d’Aran reflecteix el caràcter de vessant septentrional i la influèn-
cia del clima atlàntic. Es pot diferenciar entre la vall baixa aranesa fins a Es Bòrdes (i 
l’Artiga de Lin) i, la part alta, d’Es Bòrdes al Port de la Bonaigua.

A la vall baixa hi una zonació altitudinal pròpia dels Pirineus atlàntics i s’hi distingeixen 
els següents estatges:

§ Roureda mixta humida (500 a 800-900 m)

§ Fagedes (800-900 a 1100-1300 m)

§ Avetosa (1100-1300 a 2100-2200 m). Bedollar (a partir els 2000 m)

§ Prats alpins (a partir dels 2000-2200 m)

A la part alta de la vall aranesa, a l’E d’Es Bòrdes, el caràcter atlàntic és menys marcat. 
El bosc caducifoli humit (roureda i fageda) desapareix o bé es redueix molt, en canvi 
apareix el bosc submediterrani de roure martinenc. A més, els límits altitudinals dels 
diferents estatges tendeixen a situar-se més amunt. A l’estatge muntà hi ha pinedes 
de pi roig i a l’estatge subalpí hi ha avetoses ben desenvolupades. A l’estatge subalpí 
superior i alpí es mantenen en part les característiques observades a la vall baixa: hi ha 
bedollar encara que amb menor desenvolupament i pi negre. El nivell superior el forma 
el prat alpí.

Cal remarcar la importància de les formacions superficials a l’Aran, en les quals s’hi 
han desenvolupat sòls o bé en són el seu substrat. Les formacions superficials estan 
constituïdes per dipòsits sedimentaris relacionats amb els diferents processos del Qua-
ternari que es tracten més endavant (en síntesi, dipòsits glacials, fluvioglacials, fluvials 
i de vessant) (Bordonau, 1985).

No es comentaran en detall les característiques dels sòls de la Val d’Aran i de l’alt És-
sera. No obstant, dos aspectes són importants i remarcables en la seva definició: la 
diversitat de substrats litològics que caracteritza la geologia aranesa i el contrast que 
existeix entre la zones forestal i supraforestal.
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La diversitat litològica es fa palesa amb substrats de naturalesa silícica i de naturale-
sa calcària o carbonàtica. El substrats silícics (pelites, psammites, metapelites, me-
tapsammites i granitoides…) determinen la formació de sòls de composició silícica i 
els substrats carbonàtics, que caracteritzen les àrees càrstiques araneses, determinen 
l’existència de sòls de naturalesa calcària o carbonàtica.

L’existència dels dominis forestal i supraforestal té interès i implicacions en les obser-
vacions que es puguin realitzar en el carst. Ja s’han comentat les característiques de 
la vegetació al domini forestal aranès i el fort contrast que existeix amb el domini su-
praforestal caracteritzat pel prat alpí: aquest contrast s’observa en les característiques 
dels seus respectius ecosistemes i en els seus processos (vegetació, tipus de sòls, 
processos edàfics: producció de CO2…).

En general, a la Val d’Aran (i a l’alt Éssera) els sistemes càrstics (segons un esquema 
hidrogeològic d’estructura longitudinal: zona de alimentació o recàrrega, zona de circu-
lació subterrània i zona de descàrrega), tenen la seva zona d’alimentació principalment 
en el domini supraforestal i les seves zones de circulació subterrània i de descàrrega la 
tenen en el domini forestal.

En els processos de carstificació, generalment, l’origen més important del CO2 és en 
els sòls (vegeu notablement Bakalowicz, 1979 a, b i Bourges et al., 2001). En els carsts 
aranesos les zones de recàrrega o conques d’alimentació es desenvolupen principal-
ment en el domini del prat alpí.

No obstant, a la Val d’Aran, a part del sòl com a font de CO2, s’haurà de considerar 
el CO2 d’origen atmosfèric que en febles concentracions s’incorpora al processos de 
dissolució a partir de les aigües de fusió del mantell de neu. Tanmateix, és necessari 
relativitzar el paper del prat alpí en la producció de CO2.

Finalment, cal considerar els sòls i el seu desenvolupament (gruix i extensió) i les for-
macions superficials en general, doncs constitueixen o poden constituir un important 
factor de protecció de les aigües subterrànies del carst (Monterde, 1998 a, b; Zwahlen 
et al., 2003).

3.2.1.5 Els processos i els diferents modelats a la Val d’Aran. El glacialisme i el 
modelat fluvial. El carst

3.2.1.5.1 Introducció

Els processos i medis que caracteritzen la Val d’Aran i l’alt Éssera es poden sintetitzar 
en glacials, periglacials, lacustres, moviments de massa (esllavissades, allaus...), flu-
vials i càrstics; a aquests cal afegir les aigües subterrànies dels dipòsits fluvioglacials 
i fluvials, i les aigües termals. A continuació, molt sintèticament, es refereixen aquells 
processos que han tingut o tenen una relació amb el medi càrstic i, sobretot, amb els 
carsts actuals: el glacialisme i els medis lacustre i fluvial.

3.2.1.5.2 El glacialisme i el mantell de neu. Del glacialisme al carst

El medi glacial constituïa en el Pleistocè superior el procés geodinàmic més important a 
la serralada dels Pirineus. El treball de Bordonau (1985) aborda precisament el glacialis-
me de les valls araneses de Joeu i Nere. Aquest estudi és una referència primera de la 
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important monografia regional que realitza posteriorment (Bordonau, 1992). Bordonau 
sintetitza el que ha estat el darrer període glacial als Pirineus i proposa una cronologia 
de les diferents fases d’aquest període a partir de dades geomorfològiques i sedimen-
tològiques dels vessants septentrional i meridional.

La descripció del glacialisme del darrer període glacial i de l’evolució geodinàmica pos-
terior, inclosos els processos càrstics actuals, s’emmarca en la cronologia establerta 
pel referit autor.

Bordonau insisteix en dos aspectes importants: el primer és el diacronisme entre el 
glacialisme dels Pirineus i el glacialisme a nivell global i, el segon, la dissimetria de la 
serralada pirinenca. Així, el darrer màxim glacial als Pirineus situat als 45000-50000 
anys BP no coincideix amb el màxim glacial considerat a nivell de l’Europa septentrional 
i Amèrica del Nord que se situa entre els 18000 i els 20000 anys BP. Als Pirineus hi ha 
una dissimetria orogràfica que condiciona en el darrer màxim glacial l’extensió i la dis-
posició altitudinal de les glaceres als vessants N i S de la serralada; segons Bordonau 
(1992), al vessant N existia una major acumulació i al S una major ablació.

El glacialisme és indiscutiblement el procés que ha deixat una empremta més important 
a la Val d’Aran (i a l’alt Éssera). La morfologia que presenta el relleu actual respon prin-
cipalment a l’acció erosiva de les glaceres araneses, les quals alimentaven la glacera 
de la Garona (Bordonau, 1985, 1992). En efecte, l’acció erosiva més intensa i alhora la 
principal responsable de la morfologia que actualment s’observa a la Val d’Aran cor-
respon al darrer màxim glacial, el qual se situa datat entre els 45000 i els 50000 anys 
BP (Pleistocè superior). Després de la fase del màxim glacial s’inicia la Desglaciació, la 
qual es desenvolupa en tres fases: la Fase d’estabilització postmàxim glacial (31000-
45000 anys BP), la Fase de les glaceres de vall (anterior als 26000 anys BP) i la Fase 
de les glaceres d’altitud (13000-16000 anys BP); posteriorment es van desenvolupar la 
Fase de les glaceres rocalloses que se situa en el Període Tardiglacial (entre els 10000 
i 11000 anys BP) i, ja en el Període Postglacial (Holocè), es desenvolupa la Fase de la 
Petita Edat del Gel (100 i 300 anys BP). La Petita Edat del Gel ha estat estudiada en la 
monografia de Copons (1994) i a Copons i Bordonau (1994).

Bordonau (1992) indica dos episodis en la Fase de les glaceres d’altitud (16000-13000 
anys BP): l’Episodi de les glaceres de vall en altitud i l’Episodi de les glaceres de circ. 
L’Episodi de les glaceres de vall en altitud correspon a aquelles glaceres que conserven 
un cert desenvolupament de les seves llengües (3 a 10 km), però que tenen els fronts 
glacials situats aigua amunt, a les parts altes de les valls (1300-1700 m). Per exemple, 
tant a la vall del Nere com a la de Joeu hi ha dipòsits morrènics que permeten situar 
aquests Episodis (Bordonau, 1985, 1992).

L’Episodi de les glaceres de circ correspon a una situació de regressió de les glaceres 
molt marcada: les llengües experimenten un retrocés generalitzat i els sistemes glacials 
queden reduïts a les parts més elevades del relleu, és a dir, als circs. Les datacions ob-
tingudes a l’estany Redó d’Aigüestortes permeten situar aquest episodi als 13500 anys 
BP (Copons i Bordonau, 1996).

Cal assenyalar que encara hi ha petites glaceres de circ en els Pirineus, que són el 
testimoni darrer i actual del glacialisme. A més, és possible que algunes d’elles s’hagin 
conservat d’ençà de l’Episodi de les glaceres de circ.

La fase de les glaceres en altitud, i particularment l’episodi de les glaceres de circ, mar-
ca molt probablement l’inici –o la creació de les condicions– que possibiliten la carstifi-
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cació actual, situació que no necessàriament ha de ser contemporània o sincrònica per 
a tots els sistemes càrstics.

Com molt bé indica Bordonau (1992), en la desglaciació no totes les valls experimenten 
un evolució paral·lela i òbviament les evolucions poden ser diferents i, fins i tot, mar-
cadament contrastades. Aquestes diferències poden encara ser més acusades si es 
comparen les valls dels vessants septentrional i meridional.

En general, l’anàlisi i la cronologia del darrer període glacial indica que no hi ha una 
evolució contínua sinó discontínua i complexa, amb diverses pulsacions glacials. És en 
aquest context que cal situar la gènesi dels carsts actuals.

Dos dels sistemes càrstics estudiats, el de Joeu i el de Tèrme-Pila, conserven perfec-
tament la morfologia fluvial preexistent a la carstificació en els seus engolidors més im-
portants: el Forat d’Aigualluts (alt Éssera) i el forat de l’Unhòla (Liat). Aquesta morfologia 
fluvial constitueix una incisió en la morfologia glacial desenvolupada al màxim glacial i 
a la desglaciació i, molt probablement, el desenvolupament dels tàlvegs fluvials (vegeu 
fotografies de les pèrdues d’Aigualluts i l’Unhòla) estigui relacionat amb les aportacions 
hídriques que s’originaren en la fase de glaceres d’altitud i, particularment, en l’episodi 
de glaceres de circ (fusió del mantell nival i regressió de les glaceres i aportacions dels 
torrents subglacials). Les esmentades formes càrstiques (Aigualluts i Unhòla) retallen 
els tàlvegs fluvials i s’encaixen en ells, de manera que la circulació fluvial –superficial– 
passa a ser completament subterrània.

Ja en la fase de les glaceres d’altitud i, més concretament, en l’episodi de les glace-
res de circ, les diferents valls araneses van recuperar la dinàmica fluvial. Així mateix 
succeeix en el Tardiglacial, amb glaceres rocalloses a les parts més altes de les valls 
i circs, però, en aquest període, els processos importants en el conjunt de l’Aran són 
els fluvials. A l’inici del Postglacial, els processos fluvials i la dinàmica de vessants 
caracteritzen quasi completament l’àmbit aranès. No obstant, el seu paper, és a dir, la 
seva incidència en la morfologia aranesa, s’ha de relativitzar. Per tant, la morfologia que 
encara actualment s’observa ha estat originada, principalment, per l’erosió glacial. Així, 
la morfologia i l’erosió fluvial tenen encara un desenvolupament menor i poc important 
en comparació amb l’erosió originada per l’excavació glacial. Aquesta consideració 
queda perfectament palesa per les observacions de terreny que permeten reconèixer el 
modelat glacial amb totes les seves morfologies i dipòsits (Rijckborst, 1967; Bordonau, 
1985, 1992). La morfologia glacial original –cubetes de sobreexcavació subglacial, colls 
de transfluència, perfils de les valls d’obi, morrenes...– o no ha estat modificada o no-
més ho ha estat en determinades situacions: incisions fluvials en els substrats rocosos 
dels tàlvegs als torrents més pendents i erosió i incisions en els antics dipòsits glacials 
o fluvioglacials als afluents de la Garona (Nere, Joeu, Toran...) (vegeu Rijckborst, 1967; 
Bordonau, 1985, 1992).

Aquestes remarques es fan perquè, com es veurà més endavant, és el glacialisme el 
procés que ha estat fonamental en la preparació o configuració geomorfològica prèvia 
a la carstificació actual. Òbviament, en el Postglacial, a part dels processos fluvials, cal 
considerar també com a importants els càrstics.

En relació amb el glacialisme actual és interessant realitzar algunes consideracions 
d’interès. Les glaceres actuals més importants dels Pirineus són a l’alt Éssera, al massís 
de la Maladeta, limítrof de la Val d’Aran. Precisament, el vessant septentrional d’aquest 
massís –  alta conca de l’Éssera–, com a conseqüència de remarcables fenòmens de 
captura càrstica, pertany hidrològicament a la conca de la Garona aranesa. Les ma-
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nifestacions glacials actuals són una expressió testimonial de les importants glaceres 
de vall o alpines que existien en el darrer màxim glacial. Aquest glacialisme actual als 
Pirineus es limita, però, a glaceres de circ. Al massís de la Maladeta hi ha les glaceres 
de circ de Salenques, Tempestats, Barrancs, Aneto, Maladeta i Alba segons els estu-
dis de Rijckborst (1967), autor que les defineix com a grup de l’Aneto. Rijckborst en el 
seu treball fa una anàlisi de l’evolució més recent de les glaceres de circ del massís de 
la Maladeta que permet comprovar els diferents avenços i retrocessos del conjunt de 
glaceres de la part septentrional del massís (vegeu Rijckborst, 1967). La descripció que 
s’ha fet des del programa ERHIN considera les següents glaceres als vessants sep-
tentrional i meridional del massís que anomenen de l’Aneto-Maladeta: Alba, Maladeta, 
Aneto, Barrancs, Tempestats, Salenques, Cregüenya, Corones i Llosars (Martínez de 
Pisón i Arenillas, 1988; Bordonau, 1985, 1992).

En aquest treball es distingeix entre les glaceres de circ en regressió però permanents i 
el mantell nival que té un caràcter temporal, amb major o menor persistència. Així, quan 
el mantell nival és important, donat el seu caràcter temporal, sí que té fortes implicaci-
ons, sobretot des del punt de vista hidrològic, és a dir, des de la hidrologia operativa, ja 
que el mantell nival introdueix una marcada i significativa capacitat de regulació natural 
en els sistemes hidrològics. A les parts altes de la vall aranesa i a l’alt Éssera, el mantell 
de neu adquireix una importància considerable. Des del punt de vista hidrològic, el que 
és important és el paper del mantell nival (i de les glaceres quan existeixen) en la regula-
ció de les aportacions hídriques dels sistemes hidrològics. Aquesta funció de regulació 
és una conseqüència del desenvolupament i de la importància del mantell: situació, 
extensió, volum en hm3, altitud, persistència...

En tots els sistemes càrstics estudiats a la Val d’Aran hi ha un mantell nival de caràcter 
temporal i que pot perllongar-se des de les primeres nevades (al mes d’octubre) fins 
als mesos de juliol i agost, depenent de les característiques del cicle anual (innivació, 
evolució de la temperatura, precipitació en forma de pluja...), així com de les caracterís-
tiques de la conca del sistema hidrològic considerat (orientació, altitud...). En el sistema 
càrstic de Joeu, a part d’un considerable mantell nival, hi ha les glaceres de circ més 
importants de la serralada. En aquest exemple, el mantell nival, que es desenvolupa 
sobretot en la innivació hivernal, té una estreta relació amb les glaceres de circ ja que 
és aquesta mateixa innivació, però directament a les glaceres, la que influeix el seu 
balanç. En tractar del sistema de Joeu es comentarà aquesta qüestió i les seves impli-
cacions. En tots els sistemes hidrogeològics desenvolupats en les roques calcàries de 
la Val d’Aran i, independentment de la presència o no de glaceres, el mantell nival té un 
paper molt important en la seva alimentació i en la regulació de la seva aportació hídrica 
(Rijckborst, 1967; Freixes et al. 2000, 2002).

Els estudis realitzats en el marc del programa ERHIN (MOPU, 1988; MOPT, 1992; MOPT-
MA, 1994; MMA, 1997) han contribuït a l’anàlisi de les característiques del mantell nival i 
a l’avaluació dels seus recursos hídrics en diferents espais dels Pirineus. Les glaceres del 
massís de la Maladeta han estat objecte de recerques de detall que han abordat aspectes 
diversos: cartografia i geometria (geofísica...), paper de la innivació actual i balanç, xarxa 
d’observació i mesura del desplaçament del glaç (Martínez i García, in MOPTMA, 1994).

En relació amb les diferents possibilitats d’anàlisi del glacialisme actual i, principalment, 
del mantell nival i la seva dinàmica, el present treball també constitueix una aproxima-
ció d’interès, però en aquest cas des d’una perspectiva hidrogeològica –d’enfocament 
sistèmic, experimental i interdisciplinari–, que és la metodologia utilitzada en la recerca 
dels sistemes càrstics aranesos. Així, del sistema càrstic de Joeu se n’ha fet monitorat-
ge amb dues estacions de mesura: una de total a la ressurgència dels Uelhs deth Joeu 
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i una segona al Forat d’Aigualluts, que és la pèrdua més important del sistema. Aquesta 
darrera estació permet conèixer la dinàmica de la subconca superficial més important 
del sistema. En efecte, l’estació dels Aigualluts permet investigar el paper del mantell 
nival i de les glaceres implicades i constitueix un monitoratge d’excepcional interès per 
conèixer la hidrologia superficial de l’alta muntanya. Els paràmetres del monitoratge en 
ambdues estacions són el cabal, la temperatura i la conductivitat.

3.2.1.5.3 Les aigües superficials: els medis fluvial i lacustre

Les aigües superficials a la Val d’Aran estan constituïdes per la xarxa fluvial de la Garo-
na, els seus afluents i el medi lacustre, aquest molt ben representat pels llacs de mun-
tanya que caracteritzen la part alta de les diferents subconques fluvials.

La Garona aranesa forma part del vessant septentrional dels Pirineus. La seva disposi-
ció presenta tres parts ben diferenciades: entre Salardú i Vielha el curs s’orienta E-W, 
de Vielha a Bossòst l’orientació general és NW, però el tram intermedi d’Aubèrt a Es 
Bòrdes és, aproximadament, E-W i, finalment, de Bossòst a Pont de Rei l’orientació és 
NE. El recorregut de la Garona aranesa és d’uns 45 km .

La conca, si s’inclouen les principals captures càrstiques, té 590 km2 (cal afegir a la 
“Garona aranesa estricte” les conques de Joeu i Aigüèira). Les principals aportacions 
superficials es poden resumir en: la Garona de Ruda com a cap de vall, l’Aiguamòg, el 
Valarties, el Nere i el Joeu al vessant esquerra i, el Malo, l’Unhòla, el Salient, el Varradòs, 
el Margalida i el Toran al vessant dret. Al N del riu Joeu, d’Es Bòrdes a Pònt de Rei i al 
marge esquerra de la Garona, hi ha un conjunt de cursos i barrancs de curt recorregut 
i de menor importància: Arrigüelets, Barèsta, Castèths, Sorieus, Gotèr des Clòts, Sant 
Antoni, Bausen i Carlac.

La conca de la Garona aranesa no es correspon exactament amb els límits administra-
tius de la Val d’Aran. A l’Aran, a part de la Garona, hi tenen origen dos importants rius 
com són: el Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana.

Per tant, cal excloure la part de la capçalera de la Noguera Pallaresa que té el seu 
“naixement” a Era Noguereta al pla de Beret. En aquesta part de la capçalera de la No-
guera Pallaresa hi ha altres aportacions d’origen subterrani: el Uelh de Marimanha al N 
d’aquest massís, que alimenta el barranc de Marimanha abans d’arribar al Pallaresa i la 
font de l’Horcalh i el seu trop-plein, que alimenten el riu de l’Horcalh que també acaba 
desguassant al Pallaresa. També cal excloure la vall de Molières i la conca del llac Re-
don que formen part de la capçalera del Noguera Ribagorçana. A la vall de Molières hi 
ha el sistema càrstic de Molières que és una de les aportacions subterrànies de la cap-
çalera del Noguera Ribagorçana. Però, cal incloure el vessant dret del riu de Saborèdo 
(aigua avall de la Garona de Ruda) i els importants llacs de Saborèdo que des del punt 
de vista de l’administració comarcal pertanyen al Pallars Sobirà.

Així mateix, cal incloure l’alta vall de l’Éssera a la Garona aranesa (Osca, Aragó), que, 
com a conseqüència de l’important fenomen de captura càrstica abans referit, forma 
part del sistema càrstic dels Uelhs deth Joeu. També s’inclou dins la Garona aranesa 
la part oriental del sistema hidrogeològic d’Aigüèira que està situada al Pallars Sobirà.

Un espai poc definit des del punt de vista hidrològic és el que correspon a les calcàries 
del Devonià que afloren al límit oriental de la Garona –divisòria entre el riu Unhòla i el 
riu de l’Horcalh, afluent del Pallaresa. Aquestes calcàries poden en part ser drenades 
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subterràniament pel sistema de la font de l’Horcalh abans referit i altres unitats hidroge-
ològiques de menor importància. No obstant, els afloraments calcaris de l’àmbit de la 
Garona aranesa (vessant esquerra de l’Unhòla) que, en tot cas, poden ser drenats sub-
terràniament cap al riu de l’Horcalh, tindrien possiblement una extensió molt reduïda.

A la literatura sobre l’origen de la Garona es considera sistemàticament el Uelh de Ga-
rona (pla de Beret) com a naixement del riu, no obstant, aquesta afirmació és si més no 
discutible i mereix una anàlisi des d’una perspectiva hidrològica (Freixes et al. 2000). 
Aquest aspecte s’abordarà en tractar del sistema d’Aigüèira.

L’aportació total de la Garona aranesa és aproximadament de 600 hm3/any (figura 27).

Figura 27: Hidrograma de l’aportació de la Garona aranesa a Arlos.

Les característiques essencials del clima aranès abans descrites, sobretot les relatives 
a la distribució anual de les precipitacions, i la importància que té la innivació condicio-
nen el comportament hidrològic de la Garona aranesa i de les seves diferents aportaci-
ons hidrològiques superficials i/o subterrànies. Així, el cicle hidrològic aranès té algunes 
característiques remarcables: per exemple, l’existència de crescudes a partir de preci-
pitacions líquides, pràcticament al llarg de tot el cicle, amb particular importància de les 
que originen els episodis tempestuosos de l’estiu i la tardor, però sobretot l’important 
període d’aigües altes a manera de “crescuda estacional” en període estival –de finals 
de primavera a la tardor– i el desenvolupament de “l’esgotament” (període d’aigües 
baixes) en l’etapa hivernal. Aspectes que contrasten notablement amb els sistemes 
hidrològics mediterranis. Els hidrogrames del sistema de Uelhs deth Joeu i el total de la 
Garona aranesa (Arlos) són molt il·lustratius de les característiques esmentades.

El funcionament hidrològic de determinats sistemes aranesos i en certa manera el de la 
Garona aranesa s’ha vist modificat per les infraestructures d’explotació hidroelèctrica, 
que han introduït canvis en la xarxa fluvial amb dispositius de regulació, transvasa-
ments, derivacions i curtcircuits dels fluxos fluvials originals. Aquests canvis han tingut 
i tenen una diversitat de conseqüències en el processos fluvials: des de la inhibició de 
l’erosió i el transport en determinades parts de la xarxa a l’existència de dèficits impor-
tants de cabal que influeixen els ecosistemes aquàtics i fluvials.



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

137

En el context de la xarxa fluvial aranesa cal situar-hi el medi lacustre que anàlogament i 
conjunta amb les aigües fluvials estrictes ha tingut i té un enorme interès en l’explotació 
hidroelèctrica.

Els llacs de muntanya o d’alta muntanya en l’àmbit aranès i en els espais limítrofs amb 
l’Aran (Parc d’Aigüestortes...) tenen una considerable importància tant quantitativa com 
qualitativa i un significatiu paper en els processos hidrològics. Constitueixen, alhora, 
uns interessants ecosistemes i són de gran interès des del punt de vista de l’explotació 
dels seus recursos hídrics (Rijckborst, 1967; Catalan, 1989).

Els llacs aranesos, quan no hi ha calcàries i, per tant, no hi ha captures càrstiques, 
constitueixen l’origen, o un dels orígens, de l’escolament superficial i tenen un paper 
regulador de l’alimentació de les capçaleres dels diferents afluents.

En efecte, el medi lacustre està molt ben representat a les altes capçaleres de les valls 
araneses de la Garona o de les conques limítrofes. A l’Aran hi ha llacs a les capçaleres 
dels rius de Saborèdo (aigua avall: Garona de Ruda), Malo, Aiguamòg, Valarties, Un-
hòla-Liat, Escunhau o Bargadèra, Nere, Joeu i Toran. Aquests llacs, en la seva totalitat, 
responen a processos de sobreexcavació subglacial (Bordonau, 1985). L’alimentació 
dels llacs és pluvionival, però, com a conseqüència d’estar situats per sobre dels 2000 
m, la precipitació en forma de neu és important i, per tant, la fusió del mantell nival té 
un paper principal en la seva alimentació i regulació. A finals d’estiu les congestes que 
resten continuen alimentant-los i, excepcionalment, també poden alimentar-se de fonts 
situades a les parts altes del relleu.

Per les seves dimensions i capacitat de regulació són particularment remarcables els 
llacs de les capçaleres dels rius de Saborèdo, Aiguamòg, Valarties i Unhòla.

Quan els llacs estan situats en roques impermeables com les metapelites i metapsam-
mites del Cambroordovicià, Carbonífer, Devonià i Silurià, o bé en roques de naturalesa 
granitoide, el desguàs es realitza superficialment, generalment, mitjançant cursos de 
fort pendent i de característiques torrencials. Però, quan els llacs estan situats en els 
contactes dels esmentats materials amb calcàries del Devonià o Cambroordovicià, el 
drenatge és subterrani i els llacs formen part de les conques d’alimentació dels sis-
temes hidrogeològics objecte d’aquest treball. Tanmateix, a vegades els llacs estan 
situats en materials impermeables molt aigua amunt de les pèrdues, però els cursos 
que els desguassen acaben infiltrant-se completament als engolidors càrstics. És el 
cas dels estanys de Salterillo, Barrancs i Escaleta, situats en els granitoides de la conca 
del riu d’Aigualluts, formant part del sistema càrstic de Joeu i dels llacs de Liat i de la 
Palomèra al sistema càrstic de Tèrme-Pila.

Els llacs i estanys tenen un paper en la regulació hídrica de les aportacions superficials 
que s’afegeix a la regulació que és pròpia del mantell de neu i les aigües subterrànies.

En algunes subconques, com la d’Aiguamòg, la concentració de llacs és tan important 
que el seu paper regulador ha estat aprofitat en la producció hidroelèctrica a la central 
d’Arties, la més important de la Val d’Aran (Rijckborst, 1967; Carlos Farré, comunicació 
personal). Aquest aprofitament va suposar a més de la construcció de l’embassament 
d’Aiguamòg, la realització de nombroses captacions i connexions dels llacs mitjançant 
galeries subterrànies amb un desenvolupament total de 14 km. També es captaren 
aportacions d’aqüífers de naturalesa calcària, com succeeix amb la derivació quasi 
total del cabal aportat pel sistema d’Aigüèira.
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A més dels llacs de muntanya, a la Val d’Aran, s’han d’assenyalar com a sistemes hi-
drològics i ecològics d’interès les zones d’aiguamolls, d’extensió relativament limitada, 
associades generalment a aportacions d’origen subterrani com succeeix per exemple 
a la vall de Molières amb el conjunt d’espais humits –o molleres– que es formen a partir 
de les aportacions càrstiques del sistema hidrogeològic de Molières.

3.2.1.5.4 El carst

El carst a la Val d’Aran té un desenvolupament considerable i es reconeix en la pràctica 
totalitat dels afloraments carbonàtics.

Les roques carbonàtiques, sobretot calcàries, del Devonià (i Carbonífer inferior) i del 
Cambroordovicià, presenten fenòmens càrstics pretèrits i actuals. Hi ha fenòmens càrs-
tics pretèrits anteriors al màxim glacial i és de suposar que, més excepcionalment, n’hi 
ha d’anteriors al glacialisme del Quaternari, encara que, de moment, no es disposa de 
dades de datació de dipòsits endocàrstics. No obstant, l’acció erosiva de les glaceres 
del darrer màxim glacial ha esborrat una part important de l’empremta càrstica pretè-
rita. Els carsts funcionals són els que es defineixen com a actuals, és a dir, que s’han 
desenvolupat en l’Holocè o bé en el Pleistocè superior-Holocè.

El concepte de paleocarst que s’utilitza en aquest treball es refereix a aquelles cavitats 
o estructures càrstiques no funcionals, disfuncionals o pràcticament no funcionals, 
estiguin reblertes o no. Però, a la Val d’Aran i també a l’alt Éssera hi ha carsts amb 
cavitats explorables que mantenen una certa activitat hidrològica actual. És a dir, hi ha 
fenòmens que responen a carstificacions anteriors desenvolupades en contextos de 
relleu diferents dels actuals –condicions de potencial de carstificació ben diferents–. 
Aquests fenòmens càrstics, en alguns casos, corresponen a estructures originades 
a la zona inundada del carst (i en d’altres a la zona no saturada), però que es poden 
trobar a altituds superiors als 2000 m, molt per sobre de les zones de circulació pro-
funda actual. Aquests fenòmens, en l’esquema dels carsts actuals, es troben formant 
part de les seves conques d’alimentació. És a dir, des del punt de vista hidrològic, els 
fenòmens formen part de l’epicarst i, per tant, del subsistema zona no saturada, o bé, 
en determinats casos, es troben en blocs carbonàtics independents dels carsts actu-
als estrictes.

Alguns dels exemples, com succeeix amb el carst de l’Escaleta, formen part de la 
conca d’alimentació de carsts actuals, concretament de la conca del sistema de Joeu, 
però sense que existeixi cap connexió directa, al menys coneguda, amb la circulació 
actual de l’aqüífer de Joeu. En aquest mateix context hi ha altres fenòmens com la cova 
del Lleó o l’anomenat carst del pla d’Estany que constitueixen estructures càrstiques 
pretèrites i, possiblement, anteriors al desenvolupament de les captures que alimenten 
el carst actual.

No obstant, a vegades, els límits entre els paleocarsts i els carsts funcionals no són del 
tot clars. Això passa en aquells fenòmens que presenten una certa activitat hidrològica 
actual, encara que responguin a una carstificació anterior a l’actual. És el cas del carst 
de Bò i del carst de l’Escaleta, en els quals és indispensable l’estudi dels dipòsits i la 
seva datació. El carst de font Hereda a la Val d’Aran i el d’Alba a l’alt Éssera presenten, 
clarament per sobre de la zona inundada actual, una estructura càrstica no funcional 
penjada, però que s’originà en una paleozona saturada, situada per sobre de l’actual. 
En aquests exemples cal precisar si tenen una situació cronològica subactual-actual o 
bé si responen a una carstificació pretèrita clarament preactual.
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El treball realitzat s’ha concretat principalment en l’estudi dels carsts actuals, particular-
ment dels sistemes de Joeu, Lastoar, Tèrme-Pila i Aigüèira. Encara que s’han treballat 
altres exemples com els sistemes de Gresilhon (vall de Joeu) i Molières (vall de Molières) 
i, fins i tot, exemples com el sistema d’Horno (vall de Nere), de naturalesa granular (flu-
vioglacial), aquests no seran tractats en la monografia.

A la Val d’Aran hi ha altres exemples de sistemes hidrogeològics a les calcàries: els 
sistemes de la pala de Sarrahèra i de la font Hereda a la vall del Nere, el sistema de 
Pomèro a la vall de Joeu, el Uelh deth Garona (barranc de la Garona) i el carst de Bò o 
de riu Malo a la vall de riu Malo, el de Margalida a la vall de Margalida i els de la font de 
l’Horcalh i de Uelh de Marimanha a la capçalera del Noguera Pallaresa.

3.2.1.5.4.1 L’evolució del glacialisme al carst

En tractar del glacialisme s’ha definit amb precisió el context en què s’inicia la carstifi-
cació actual. Només cal recordar que és a partir de la fase de les glaceres de vall (26000 
anys BP) i, particularment, a partir de les fases de les glaceres de vall en altitud (16000-
13000 anys BP) i de les glaceres de circ (13500 anys BP) quan es donen més clarament 
les condicions per a l’inici de la carstificació actual (Pleistocè superior-Holocè).

Així, el carst té un desenvolupament posterior i, en alguns casos, segurament contem-
porani al desenvolupament de la morfologia fluvial inicial del Postglacial.

A la vall aranesa la carstificació és, juntament amb els processos fluvials, un dels agents 
erosius actuals importants. El carst presenta unes dimensions i una rellevància notables. De 
fet, l’erosió fluvial i la càrstica entren en competència i l’anàlisi de la seva relació en l’espai 
i el temps té un gran interès per a comprendre l’evolució geomorfològica recent de l’Aran 
i dels relleus limítrofes. En aquest sentit, el desenvolupament de les captures càrstiques i 
la modificació i, fins i tot, anul·lació de la circulació superficial, alenteix o atura completa-
ment l’evolució fluvial de les capçaleres o de parts d’aquestes. Això és el que passa a les 
capçaleres de l’Éssera, Nere i Unhòla, per posar solament els exemples més remarcables.

La relació del glacialisme amb el carst o amb els processos càrstics cal situar-la princi-
palment en els següents aspectes:

§ la creació de forts gradients de relleu.

§ l’erosió glacial a les parts altes del relleu (en l’àmbit dels circs al voltant i per 
damunt dels 2000 m) determina l’aflorament de les calcàries que passaran a 
formar part de la conca d’alimentació (zones de recàrrega, engolidors) dels sis-
temes càrstics.

§ l’erosió glacial a les parts baixes de les valls determina l’aflorament de les calcà-
ries i la situació de la descàrrega dels sistemes: les fonts càrstiques, que cons-
titueixen, a més, els nivells de base càrstics.

Efectivament, abans del desenvolupament de les morfologies fluvial i càrstica que actu-
alment s’observen, hi ha una intensa erosió glacial que tingué el moment més important 
en el màxim glacial (Bordonau, 1985, 1992).

És durant aquest màxim glacial quan es produeix l’excavació de les “valls en obi”, tal i com 
actualment s’observen a la Val d’Aran, i també l’erosió de determinades unitats litològiques 
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que constituïen substrats impermeables. Així es va afavorir l’aflorament de materials calcaris 
tant a les parts altes com baixes dels relleus. És aquesta intensa erosió la que origina els forts 
gradients de relleu i que pressuposa la preparació geomorfològica o la creació de les condi-
cions favorables a la carstificació. D’aquesta manera, el glacialisme determina certs factors 
dels potencials de carstificació i influeix en la definició o creació dels nivells de base càrstics. 
Com, per exemple, succeeix amb les ressurgències dels sistemes de Joeu i Lastoar.

Més concretament, l’excavació per erosió glacial de materials impermeables, principal-
ment del Carbonífer, determina l’aflorament de les calcàries del Devonià on es formaran 
posteriorment els engolidors (recàrrega) i les ressurgències (descàrrega) dels carsts 
aranesos. Aquesta situació és remarcable als sistemes de Joeu i Lastoar. En efecte, a 
les ressurgències de Lastoar i Joeu s’observa bé l’efecte de l’erosió glacial dels materi-
als metapsammítics i metapelítics del Carbonífer que, en ambdós casos, recobrien les 
calcàries del Devonià en les respectives estructures anticlinals.

Al sistema de Tèrme-Pila, concretament a Liat i al pla de Tor, on se situen els engolidors 
més importants, l’erosió de les metapelites del Cambroordovicià afavoreix l’aflorament 
de les Calcàries de Bentaillou, també cambroordovicianes. A la Font de Tèrme sembla 
que l’erosió glacial hauria estat la responsable de l’erosió i l’aflorament del nucli de l’es-
tructura anticlinal que afecta les calcàries on es troba la ressurgència.

3.2.1.5.4.2 Originalitat i diversitat en els carsts actuals

Com a una conclusió anticipada es poden remarcar dues característiques en l’àmbit 
càrstic aranès estricte: l’originalitat i la diversitat.

En efecte, l’estudi dels diferents aqüífers en roques calcàries de la Val d’Aran permet obser-
var particularitats en cadascun dels exemples, és a dir, marcades diferències en algunes de 
les seves característiques físiques i en el seu funcionament i estructura, però també analo-
gies en les referides característiques i en certs aspectes del funcionament general. Precisa-
ment això és el que fa interessant l’estudi hidrològic del carst en un marc com l’aranès, en 
el qual hi ha certes condicions generals comunes: clima atlàntic –tipus de precipitació i inni-
vació–, geologia i geomorfologia i, en definitiva, les condicions pròpies de l’alta muntanya, 
però, així mateix, cada sistema té un conjunt de característiques que el defineixen, és a dir, 
que el fan original i singular. Aquestes característiques són una conseqüència del potencial 
de carstificació, el qual ha determinat el grau d’evolució de cada sistema i, en definitiva, 
les seves característiques funcionals i estructurals. L’anàlisi del potencial de carstificació 
és un dels punts de la recapitulació i de les conclusions de cada sistema. En el potencial 
de carstificació hi ha l’explicació de la diversitat d’aqüífers en roques calcàries de la Val 
d’Aran. Cada sistema té un model conceptual propi i original i, en conseqüència, una anàlisi 
comparativa dels diferents sistemes ajuda a comprendre el seu diferent grau d’evolució.

La diversitat es fa evident per les diferències que s’observen entre els sistemes de 
Joeu, Lastoar, Tèrme-Pila i Aigüèira. Més endavant s’explicaran les raons d’aquestes 
diferències i, per tant, de la diversitat. Aquests aspectes tenen un gran interès des de la 
perspectiva de la hidrologia teòrica.

3.2.1.6 Recursos hídrics i sostenibilitat

La Val d’Aran, per les seves particularitats físiques, té uns sistemes hidrològics i uns 
recursos hídrics considerables que han tingut i poden tenir en el futur una utilització de 
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gran interès socioeconòmic: de la captació d’aigua potable als aprofitaments hidro-
elèctrics. Així mateix cal situar el paper i l’interès ecològic i ambiental dels sistemes 
hidrològics que, a part del científic i de recerca, donen una dimensió i unes possibilitats 
enormes a l’educació ambiental, ja sigui en el marc estricte de l’ensenyament o en el 
d’un turisme cultural i de qualitat.

El carst aranès, en general, i els sistemes càrstics estudiats, en particular, són un expo-
nent clar d’aquestes idees i possibilitats.

El treball que es desenvolupa a continuació aborda de forma individualitzada els sis-
temes càrstics aranesos, defineix les característiques del seu funcionament hidrolò-
gic, avalua el potencial dels seus recursos hídrics subterranis, estableix el seu interès 
econòmic i aplicat, i introdueix els aspectes bàsics per a la seva protecció des d’una 
perspectiva sostenibilista.

3.2.2 Sistema de Uelhs deth Joeu

3.2.2.1 Introducció

El sistema càrstic de Joeu ocupa l’espai que abasta les altes valls dels rius Éssera a 
Osca i Nere i Joeu a la Val d’Aran. El vessant septentrional del massís de la Maladeta, 
on hi ha les altituds màximes dels Pirineus, forma part del sistema (foto 11).

El sistema ocupa una extensió aproximada de 48.1 km2, però la conca és solament d’uns 
30 km2. Joeu és el sistema de major extensió dels estudiats a la Val d’Aran. Això no 
obstant, les seves dimensions, en el marc general dels sistemes càrstics, no són molt 
importants, doncs la conca és inferior a 50 km2. Però, com a conseqüència de les se-
ves característiques físiques i particularment climàtiques, té una importància hidrològica 
considerable, tal i com ho indica la seva aportació anual, que pot ser superior als 50 hm3.

Les característiques físiques determinen la complexitat de l’estructura o esquema del 
sistema. En efecte, el caràcter binari del sistema de Joeu és molt marcat, com s’ana-
litzarà més endavant. En conseqüència, la recàrrega presenta un marcat caràcter al-
lòcton amb dues pèrdues particularment rellevants: els forats d’Aigualluts i de la Ren-
clusa (fotos 12, 13 i 14).

L’aportació hídrica del sistema hidrogeològic de Joeu és una contribució significativa 
en el conjunt de la hidrologia aranesa.

Les reserves hídriques són de naturalesa diversa i avaluades de manera global constituei-
xen un important patrimoni hídric (Monterde, 1998 a, b; Freixes et al., 2000, 2002; Freixes, 
2003). La descàrrega natural és la ressurgència dels Uelhs deth Joeu (fotos 15, 16, 17 i 18).

L’aportació dels Uelhs deth Joeu té una importància cabdal en l’explotació hidroelèctri-
ca de la Central de Benòs a la mateixa Val d’Aran (foto 19).

Pel seu interès com a espai natural té protecció la pràctica totalitat del territori del 
sistema. La part d’Osca forma part del Parc de Posets-Maladeta i l’aranesa de l’espai 
conegut com l’Artiga de Lin, protegit en el Pla d’Espais d’Interès Natural.

Per la seva estructura binària i situació geològica és comparable amb els sistemes càrs-
tics de Lastoar i Alba, situats al Valarties i a l’Éssera, respectivament (Freixes et al., 1998 
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a). Per la importància del fenomen de captura té interès la comparació amb el sistema 
de Tèrme-Pila (Unhòla-Varradòs).

El sistema de Joeu, per la seva originalitat i per l’equipament instrumental de què dispo-
sa, ha estat i és un sistema de referència en la investigació del carst a Catalunya, però, 
sobretot, constitueix un excel·lent exemple per a l’estudi del carst d’alta muntanya i la 
seva hidrogeologia (fotos 20, 21, 22, 23 i 24).

L’originalitat del sistema ve donada per les seves característiques físiques i per la seva 
carstificació, que s’analitzaran detingudament. En aquest sentit, cal remarcar que les 
glaceres i el mantell de neu més importants dels Pirineus formen part del sistema. A 
més, el vessant septentrional del massís de la Maladeta té precipitacions molt elevades 
(Rijckborst, 1967; Monterde, 1998 a, b). Així mateix és interessant assenyalar que les 
dades d’aquests darrers anys indiquen que el balanç hídric del sistema de glaceres és 
negatiu i, per tant, aquestes experimenten una forta regressió, com també ho indiquen 
les observacions de terreny. En conseqüència, el sistema càrstic de Joeu és un molt 
bon marcador del canvi climàtic.

3.2.2.2 Característiques físiques del sistema

3.2.2.2.1 Introducció

El sistema càrstic de Joeu presenta en les seves característiques físiques alguns as-
pectes originals i remarcables. El sistema implica tot el vessant septentrional dels 
relleus del massís de la Maladeta, on hi ha l’altitud màxima dels Pirineus: l’Aneto 
amb 3404 m. Aquest vessant septentrional forma part de l’alta vall del riu mediterrani 
Éssera, que és objecte de captura càrstica mitjançant un conjunt de pèrdues entre 
les quals destaquen, per la seva importància hidrològica, els forats d’Aigualluts i de 
la Renclusa.

El relleu més elevat dels Pirineus forma part del sistema i, en conseqüència, també 
en formen part els sistemes hidrològics situats a major altitud, com passa amb el riu 
d’Aigualluts i el barranc de la Renclusa (o de la Maladeta). El mateix succeeix amb les 
glaceres i el mantell de neu, que són els més importants de la serralada (Ramírez i Gar-
cía, in MOPTMA, 1994).

Les glaceres de Tempestats, Barrancs i Aneto i el mantell de neu d’aquesta part del 
massís de la Maladeta determinen que el riu d’Aigualluts sigui l’aportació superficial 
més important al sistema càrstic de Joeu (engolidor d’Aigualluts). La glacera de la Ma-
ladeta i el mantell nival d’aquesta part alimenten els barrancs de la Maladeta i la Ren-
clusa, els quals constitueixen la segona aportació superficial del sistema (engolidor de 
la Renclusa).

El Forat de la Renclusa constitueix la pèrdua més important del límit occidental i, a l’alta 
vall del riu Nere, en el vessant atlantoaranès, hi ha tot un conjunt de pèrdues, entre les 
quals destaca la situada al llac de l’Hòro (Nere), que és la més oriental. Les altres pèr-
dues significatives es troben als contraforts meridionals de la vall de Joeu, una mica al 
N de la divisòria de l’Éssera i la vall de Joeu: Hòro d’Aran, que drena el llac del coll de 
l’Hòro, i les del barranc dels Pois, que drenen l’estany dels Pois.

La conca que determina la recàrrega del sistema està definida principalment per les 
superfícies impermeables que alimenten el conjunt de pèrdues esmentades, les quals 
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se situen en afloraments calcaris poc importants. També formen part de la conca de 
recàrrega, però amb una importància menor, els afloraments calcaris, que presenten 
una infiltració de tipus més difús, encara que directa; aquests afloraments tenen una 
extensió molt poc important en el conjunt del sistema. Una anàlisi detallada de les dife-
rents conques superficials del sistema es realitza a la memòria del mapa hidrogeològic 
del sistema càrstic de Joeu (Monterde, 1998 a).

La captura de l’alta vall de l’Éssera suposa que aigües pertanyents al vessant mediter-
rani passin a l’atlàntic. La descàrrega del sistema la defineix la ressurgència única dels 
Uelhs deth Joeu, situada a l’Artiga de Lin. Aquesta ressurgència és el naixement del riu 
Joeu que alguns autors han considerat com l’origen o naixement de la Garona.

3.2.2.2.2 Geologia

Les característiques geològiques de l’àmbit del sistema de Joeu han estat estudiades 
per diferents autors. De l’escola holandesa és remarcable el treball de Kleinsmiede 
(1960). Posteriorment, cal destacar també el treball de García-Sansegundo (1992) rea-
litzat amb el suport de l’Instituto Tecnológico Geominero de España.

El sistema se situa en el si de l’anomenada Zona Axial pirinenca i els materials són del 
Paleozoic. L’estructura, essencialment herciniana, ha estat però significativament mo-
dificada per la tectònica alpina que ha introduït tot un conjunt de discontinuïtats majors 
que consisteixen en falles i encavalcaments de gran desenvolupament i també discon-
tinuïtats menors com altres tipus de fractures.

La unitat de Joeu, en la sistematització de les unitats geològiques realitzada pels geò-
legs holandesos, se situa en l’anomenat sinclinal o sinclinori del pla d’Estany (Kleinsmi-
ede, 1960; Zwart, 1979), però García-Sansegundo (1992), en l’estudi de la transversal 
que realitza en aquesta part dels Pirineus, situa el sistema al domini geològic de l’Alta 
Ribagorça. En la definició de les unitats alpines de l’estructura dels Pirineus es troba a 
la unitat d’Orri (Berástegui et al., 1993; Muñoz, 1992).

A continuació es descriuen els dos aspectes fonamentals de manera separada: primer 
la litologia i desprès l’estructura.

Els materials implicats en el sistema són del Devonià i Carbonífer, també hi estan impli-
cats d’una manera important els granitoides tardihercinians del batòlit de la Maladeta. 
En el límit septentrional del sistema, associats a l’encavalcament del port de la Picada, 
hi ha materials del Silurià i Cambroordovicià. Aquests materials també podrien consti-
tuir el límit inferior.

Els materials en què es desenvolupa l’aqüífer de Joeu són les calcàries metamòrfiques 
del Devonià superior i del Carbonífer inferior (Kleinsmiede, 1960; García-Sansegundo, 
1992), com ja ha estat comentat, pertanyents a la fàcies Sierra Negra. Es tracta de 
calcàries que han estat fortament recristal·litzades per metamorfisme de contacte sota 
els efectes tèrmics de les intrusions tardihercinianes. Aquestes calcàries metamòrfi-
ques juntament amb d’altres materials del Paleozoic formen part de l’aurèola de me-
tamorfisme de contacte del batòlit granitoide de la Maladeta (foto 10). El Carbonífer, a 
la seva part més inferior, té nivells calcaris metamòrfics, però, en general, està format 
per gresos (metapsammites) de la fàcies Culm, encara que també hi ha conglomerats 
(metarudites) i pelites (metapelites). El Carbonífer ocupa una extensió significativa en el 
conjunt d’afloraments del sistema (Waterlot, 1969).
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Els granitoides del batòlit de la Maladeta mostren una gran diversitat de litologies com 
succeeix amb el de Marimanha. Els granitoides que limiten amb la falla de la Maladeta 
a la part occidental (Forat de la Renclusa i Aigualluts) són diorites i granodiorites de gra 
mitjà amb biotita i amfíbols (Charlet, 1979), mentre que, a la part oriental (alta vall del 
Nere i pèrdues del Nere), són granodiorites i granits de gra gruixut amb biotita i amfí-
bols; també formen part de la conca del sistema càrstic (part més alta del massís: Ane-
to, Maladeta...) els granits de gra mitjà amb biotita, cordierita i moscovita (anomenats 
“Granits de les crestes”). Els granitoides constitueixen la litologia més important del 
conjunt d’afloraments del sistema. La seva edat absoluta és de 277 ± 7 m.a. (Estefanià-
Permià).

Els materials del Cambroordovicià i Silurià situats als límits del sistema estan formats 
principalment per roques de naturalesa peliticogresosa (esquist i pissarra).

Del Quaternari cal remarcar l’existència d’importants dipòsits glacials, fluvioglacials i 
lacustres. Al pla de l’Artiga de Lin (vall de Joeu) destaquen els cordons morrènics de 
les valls de la Ribèra i Pois, els quals arriben just fins als Uelhs deth Joeu (Kleinsmie-
de, 1960; Rijckborst, 1967; Bordonau, 1985). També cal esmentar els dipòsits d’origen 
fluvioglacial de la vall del Nere, així com els dipòsits morrènics, situats sobretot en els 
relleus de la Maladeta i a la part alta de la conca del barranc de Pois, on aquests mate-
rials presenten importants esllavissaments (vegeu Bordonau, 1985) (figura 28).

Figura 28: Mapa geològic i hidrogeològic del sistema dels Uelhs deth Joeu (Kleinsmiede, 1960; 
Garcia-Sansegundo, 1992; Freixes et al., 1998 a, 2000).
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En el context de les grans unitats estructurals, el sistema se situa en la unitat o mantell 
alpí d’Orri (Muñoz, 1992; García-Sansegundo, 1992), la qual té el límit N en l’encavalca-
ment o falla de Gavarnia, i el S en l’encavalcament de les Nogueres.

El sistema es troba, més concretament, en la unitat estructural anomenada Sinclinori 
del Pla d’Estany (Kleinsmiede, 1960; Zwart, 1979; García-Sansegundo, 1992). Aquesta 
estructura es desenvolupa entre el batòlit de la Maladeta (falla de la Maladeta) i l’enca-
valcament del port de la Picada-Valarties37 (García-Sansegundo, 1992).

El Sinclinori del Pla d’Estany està format per calcàries del Devonià superior, calcàries 
del Carbonífer més baix datades com a Tournaisià-Viseà i pel Carbonífer detrític de 
fàcies “Culm” datat com a Namurià-Westfalià. En l’àmbit del sistema es desconeixen 
les unitats litostratigràfiques subjacents als materials descrits, però els estudis estrati-
gràfics i geològics realitzats (Zwart, 1979; García-Sansegundo, 1992) situen el Sinclinori 
del Pla d’Estany en l’àrea de fàcies devonianes Sierra Negra.38 Tot sembla indicar que la 
carstificació implica principalment el paquet de calcàries del Devonià superior-Carboní-
fer inferior. L’estructura sinclinorial està constituïda per un conjunt de plecs d’orientació 
W-E. El pla axial és subvertical i el eixos tenen uns 15º d’inclinació cap a l’E (Kleinsmi-
ede, 1960; García-Sansegundo, 1992). Els plecs de la generació principal són de tipus 
isoclinal (García-Sansegundo, 1992).

Els talls geològics i hidrogeològics (figura 29) sintetitzen els trets més importants 
d’aquesta estructura sinclinorial i permeten visualitzar l’estructura tectònica implicada 
en el sistema dels Uelhs deth Joeu.

Figura 29: Talls geològics i hidrogeològics del sistema dels Uelhs deth Joeu (modificats de Frei-
xes et al. 1998 a; Muñoz, inèdit).



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

146

El bloc diagrama il·lustra la geologia del sistema en tres dimensions i complementa els 
talls hidrogeològics (figura 30).

El tall geològic mostra les característiques de les zones de recàrrega del Forat dels 
Aigualluts (contacte de les calcàries del Devonià superior-Carbonífer inferior amb els 
granitoides del massís de la Maladeta) i del coll de l’Hòro (anticlinal de coll de l’Hòro), 
i de la circulació profunda i de la descàrrega natural de l’aqüífer. Es pot observar el 
caràcter captiu de l’aqüífer. També s’observa el límit inferior que pot estar format per 
materials metapelítics del Devonià i principalment per les metapelites del SiIurià i Cam-
broordovicià. Al N, les metapelites del Silurià que formen part de la làmina encavalcant 
del port de la Picada-Valarties podrien definir un límit impermeable en profunditat, que 
ajudaria a comprendre la situació de la ressurgència en el plec anticlinal situat més al N 
del sinforme del pla d’Estany.

Figura 30: Bloc diagrama del sistema dels Uelhs deth Joeu. Pèrdues (1, Nere; 2, Pois; 3, Aran; 4, 
Barrancs; 5, Aigualluts i 6, Renclusa) (modificat de Freixes et al., 1998 a, 2000).

Monterde (1998 a, b), en l’anàlisi que realitza de l’estructura de la zona de recàrrega 
i de la zona no saturada, indica la possibilitat que existeixi una zona saturada o inun-
dada penjada en l’estructura sinclinal que es desenvolupa al S de l’anticlinal del coll 
de l’Hòro; aquesta estructura sinclinal tindria majors dimensions i una geometria més 
definida al SE dels Aigualluts, en direcció a la Forcanada.
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Les implicacions hidrogeològiques de l’estructura tectònica seran analitzades en trac-
tar del potencial de carstificació.

3.2.2.2.3 Límits del sistema i de l’aqüífer

3.2.2.2.3.1 Joeu, un sistema complex

En aquest exemple els límits del sistema i de l’aqüífer són força diferents. Joeu és un 
sistema binari en el qual la part impermeable de la conca és molt més important que la 
permeable. Aquest esquema o estructura binària introdueix una complexitat conside-
rable en el sistema.

La delimitació del sistema càrstic de Joeu fou abordada en el marc d’un programa de 
treball del Servei Geològic de Catalunya i, posteriorment, a partir d’iniciatives de la Jun-
ta d’Aigües de Catalunya (Freixes et al., 1997, 1998 a, b, d, 2000, 2002; Monterde, 1998 
a, b), en un treball rigorós que tingué com a resultat principal la cartografia hidrogeolò-
gica del sistema. La metodologia utilitzada en els treballs esmentats es basa en criteris 
geològics, hidrogràfics, hidrològics i hidrogeològics.

Des del punt de vista geològic, els límits septentrional i meridional estan bastant ben 
definits. Els límits occidental i oriental són més problemàtics i s’han precisat a partir de 
criteris estrictament hidrològics.

En efecte, el límit septentrional l’indiquen els Uelhs deth Joeu. És a dir, és la ressurgèn-
cia la que permet situar i definir el límit de l’aqüífer i del sistema. Però, contràriament al 
que es podria pensar, l’encavalcament del port de la Picada-Valarties –i les estructures 
associades–, tot i constituir una estructura de gran desenvolupament i un límit geològic 
de primer ordre, no és pròpiament el límit septentrional. Això almenys és així a la res-
surgència del sistema; en profunditat, la zona saturada sí que podria estendre’s fins a 
aquest límit, on les ampelites del Silurià associades a l’encavalcament farien de barrera 
impermeable; però aquesta interpretació de l’estructura tectònica en profunditat és so-
lament una hipòtesi (figura 28). Així, els Uelhs deth Joeu no es troben en l’aflorament 
calcari més septentrional i topogràficament més baix, format per les calcàries de la 
làmina encavalcant, sinó en un anticlinal de dimensions decamètriques, que és l’estruc-
tura més septentrional del Sinclinori del Pla d’Estany (Kleinsmiede, 1960).

La situació de la ressurgència al fons de la vall, en la confluència de les valls de la Ribèra 
i Pois (Artiga de Lin), i el caràcter captiu de les calcàries que l’alimenten fan d’aquesta 
font l’única possible en el sistema. Així, a la ressurgència, el límit septentrional està molt 
ben definit.

El límit meridional passa per l’interior dels granitoides del batòlit de la Maladeta (massís 
de la Maladeta), exactament d’W a E per la cresta que conformen el cims de la Maladeta 
(3308 m), Pic del Mig (3330 m), Aneto (3404 m), Tempestats (3295 m), Margalida (3240 m) 
i Russell (3205 m). Més a l’E, el límit el defineixen el Salenques (2990 m), el tuc de Molières 
(3010 m) i el cap de l’Hòro de Molières (2975 m), que constitueixen els relleus més impor-
tants de la part oriental del sistema. Al S de la Forcanada (mall dels Pois), el sistema limita 
amb la vall de Molières, capçalera del Noguera Ribagorçana. En definitiva, tot el vessant 
septentrional del massís de la Maladeta, format pels granitoides del batòlit, pertany al 
sistema hidrogeològic de Joeu i el mateix passa amb l’alta vall del Nere.

El límit occidental, en un sentit estrictament geològic, és de difícil definició, doncs les 
calcàries devonianes continuen cap a l’W al llarg de la vall de l’Éssera. Succeeix exac-
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tament el mateix amb el límit oriental, és a dir, no és possible una delimitació geològica 
precisa: les calcàries del Devonià continuen cap a l’E fins a la capçalera del Nere i els 
contraforts del tuc del port de Vielha (vertical del túnel de Vielha). Més a l’E, les calcàries 
continuen formant part de la mateixa estructura, però hi ha altres unitats hidrogeològi-
ques com els sistemes de la font Hereda, de la pala de Sarrahèra i de Lastoar.

En síntesi, el sistema de Joeu es desenvolupa, aproximadament, des de l’estructura 
anticlinal menor, situada a la part septentrional del Sinclinori del Pla d’Estany, fins a la 
línia de cims més elevats del massís de la Maladeta que constitueix el límit meridional 
(figura 28).

L’aqüífer ocupa un espai de dimensions molt inferiors a les del sistema i es desenvolupa 
a les calcàries metamòrfiques del Devonià superior-Carbonífer inferior del Sinclinori del 
Pla d’Estany. Els afloraments calcaris més importants a l’alt Éssera són els següents: la 
valleta de l’Escaleta, Aigualluts i Renclusa (just fins als relleus de Paderna, pertanyents 
al sistema càrstic d’Alba). En el límit de alt Éssera i l’alt Joeu hi ha els afloraments que 
formen part de l’estructura anticlinal del coll de l’Hòro, és a dir, les calcàries del coll de 
l’Hòro i del barranc dels Pois. A l’alt Nere l’aflorament calcari s’estén des dels contra-
forts de la Forcanada fins pràcticament el port de Vielha. Finalment, cal esmentar el 
reduït aflorament de calcàries on hi ha els Uelhs deth Joeu. És a partir d’aquests aflo-
raments que es poden establir i definir els límits de l’aqüífer.

La zona saturada que es forma aigua amunt dels Uelhs deth Joeu és captiva i no exis-
teixen punts d’observació a part de la ressurgència. Les diferents pèrdues identifiquen 
el límit de l’aqüífer a la zona de recàrrega. La importància que té el desnivell entre 
aquesta zona i la ressurgència (entre 600 i quasi 1500 m segons els afloraments) fa 
pensar que la zona no saturada tingui un desenvolupament de certa importància, però 
inequívocament amb unes superfícies de recàrrega limitades a la reduïda extensió dels 
afloraments calcaris esmentats anteriorment. Com abans s’ha comentat, l’existència 
d’una estructura sinclinal menor entre l’anticlinal del coll de l’Hòro i el plutó de la Mala-
deta permet plantejar la hipòtesi que existeixi una zona saturada penjada, si més no de 
caràcter temporal (Monterde, 1998 a, b).

El límit inferior impermeable en bona lògica ha de situar-se en una de les unitats me-
tapelítiques del Devonià mitjà-superior. No obstant, si es considera que el conjunt de 
formacions del Devonià és predominantment carbonàtic, aleshores es podria plantejar 
la hipòtesi que el límit inferior estigués format pels materials metapelítics impermeables 
del Silurià i Cambroordovicià (figura 28).

3.2.2.2.3.2 Anàlisi dels límits occidental i oriental

La definició dels límits occidental i oriental, contràriament al que passa amb el meridio-
nal i septentrional, és més problemàtica per la seva complexitat. Alguns autors (Kleins-
miede, 1960; Wennekers, 1968) tot i comentar a les memòries i situar a les cartografies 
geològiques nombrosos elements morfològics i hidrològics dels sistemes (pèrdues de 
penya Blanca, de Pomèro, d’Aigualluts, Renclusa...), no s’ocupen de l’establiment dels 
límits, però Rijckborst (1967) fa una aproximació molt correcte basant-se en les obser-
vacions pròpies i en els resultats de les experiències amb traçadors de què disposava. 
Cervelló et al. (1982) fan per primera vegada un conjunt de consideracions hipotètiques 
amb l’objectiu d’establir els límits dels sistemes hidrogeològics de l’alta vall de l’Éssera, 
constatades, en bona part, en el marc dels treballs realitzats per part del Servei Geo-
lògic de Catalunya (Freixes, 1995 b; 2003; Freixes et al., 1991 b; 1993, 1997, 1998 a, 
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b, 2000) i en les cartografies hidrogeològica i de vulnerabilitat realitzades per Monterde 
(1998 a, b). Un aspecte bàsic dels programes desenvolupats han estat les experiències 
amb traçadors que s’expliquen a l’apartat d’hidrodinàmica (Freixes et al., 1997).

a) Límit occidental

El límit occidental se situa, morfològicament, a l’alta vall de l’Éssera i, com ja s’ha co-
mentat, una part molt important d’aquesta és drenada subterràniament i forma part del 
sistema càrstic de Joeu: engolidors d’Aigualluts i Renclusa. No obstant, els afloraments 
calcaris són importants aigua avall dels forats d’Aigualluts i de la Renclusa. A més dels 
afloraments situats al fons de la vall, n’hi ha que s’estenen en ambdós vessants i també 
n’hi ha que constitueixen relleus importants com succeeix amb penya Blanca al vessant 
dret i amb forat Tancao, Paderna i Alba a l’esquerre (vegeu la cartografia geològica de 
Kleinsmiede, 1960).

En efecte, el Sinclinori del Pla d’Estany, en el qual es troben tots aquests afloraments, 
té el seu límit molt més a l’W, just on el curs de l’Éssera fa una inflexió i la seva traça 
pren l’orientació SW. En aquesta zona l’estructura sinclinorial es posa en contacte amb 
materials del Cambroordovicià i els granitoides del batòlit de Caillauas. Així, les calcàri-
es del Devonià superior-Carbonífer inferior es perllonguen, sense solució de continuïtat, 
més a l’W de les pèrdues d’Aigualluts i de la Renclusa. En aquestes calcàries hi ha varis 
sistemes hidrològics que limiten amb el de Joeu; a continuació es defineixen aquests 
límits i s’identifiquen els diferents sistemes.

Immediatament aigua avall dels Aigualluts, és a dir, Éssera avall, hi ha una morfolo-
gia fluvial meandriforme desorganitzada que ha evolucionat a depressions i pèrdues 
càrstiques. En aquest àmbit s’hi observen materials del Quaternari i el contacte entre 
les calcàries del Devonià superior-Carbonífer inferior amb les metapsammites del Car-
bonífer inferior. Aquestes característiques es mantenen aigua avall quasi fins al llindar 
amb el pla d’Estany. Tot aquest àmbit deu drenar subterràniament cap als Uelhs deth 
Joeu, doncs, a part de rebre aportacions dels vessants propis, en crescudes importants 
el Forat dels Aigualluts s’inunda i podria arribar a desbordar aigua avall on es troba la 
morfologia meandriforme desorganitzada i les pèrdues abans esmentades, en les quals 
acaba infiltrant-se el flux que procedeix del desbordament. 

Més aigua avall, al fons de la vall de l’Éssera, hi ha el sistema del pla d’Estany o de l’És-
sera que es desenvolupa en les calcàries del Devonià superior i Carbonífer inferior amb 
nombroses dolines-pèrdues i ressurgències. Aquest sistema constitueix un drenatge 
subterrani amb diverses fonts situades aigua avall de l’Éssera en el mateix tàlveg del riu 
(Cervelló et al., 1982; Freixes et al., 1997). Es tracta d’un sistema amb una significativa 
estructura de drenatge amb conductes de dimensions mètriques que es desenvolupa 
a escassa profunditat del tàlveg del riu. Segurament és una estructura pretèrita ara dis-
funcional, però que encara substitueix parcialment la circulació superficial de l’Éssera, 
el qual es perd en diferents engolidors d’aquesta estructura càrstica per ressorgir de 
nou. El límit entre el sistema de Joeu i el sistema hidrogeològic de pla d’Estany o de 
l’Éssera s’ha pogut precisar amb rigor a partir dels treballs de Monterde (Freixes et al., 
1997; Casteret, 1931). D’aquesta manera, el límit entre les aigües mediterrànies i atlàn-
tiques resta perfectament definit. El sistema de pla d’Estany té moltes analogies amb el 
carst de l’Escaleta (paleocarst), que actualment forma part de la conca del sistema de 
Joeu (Monterde, 1998 a, b).

El Forat de la Renclusa és la pèrdua, entre les conegudes i significatives, situada en 
una posició més occidental, no obstant, encara més a l’W hi ha els relleus calcaris de 
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Paderna i Alba, on el límit també s’ha pogut establir amb molta precisió a partir de 
les operacions realitzades amb traçadors. En efecte, la injecció de fluoresceïna a la 
pèrdua de Paderna va donar positiu a les fonts d’Alba, ressurgència de l’interessant 
sistema càrstic d’Alba que desguassa a l’Éssera.39 D’aquesta manera veiem que el 
límit occidental o, més pròpiament, el límit SW, té una molt bona definició i que exis-
teix una divisòria precisa entre el sistema càrstic d’Alba i el de Joeu: la subconca de 
la pèrdua de Paderna del sistema d’Alba limita directament amb la subconca que 
alimenta el Forat de la Renclusa del sistema de Joeu (Freixes et al., 1997; Monterde, 
1998 a, b).

La pèrdua del forat Tancao, situada al vessant esquerra de l’Éssera, forma part d’una 
petita conca càrstica tributària segurament del sistema càrstic d’Alba (riu Éssera).

En el límit NW hi ha el relleu de penya Blanca, format per calcàries del Devonià superior-
Carbonífer inferior que estan en contacte al N amb l’encavalcament del port de la Pica-
da-Valarties i els materials metapelítics del Silurià i del Cambroordovicià (Kleinsmiede, 
1960). D’aquesta unitat no es disposa de dades hidrogeològiques, però es coneixen a 
la part alta (port de Benasc, 2.400 m) nombroses formes exocàrstiques (dolines) i en-
docàrstiques: diverses cavitats de desenvolupament vertical poc important, així com 
petites pèrdues que és possible que contribueixin a l’Éssera o bé que hi hagi una divi-
sòria, de manera que una part de la circulació subterrània es dirigeixi a l’Éssera i l’altra 
als Uelhs deth Joeu (Cervelló et al., 1982; Monterde, 1998 a, b).

b) Límit oriental

El límit oriental és també complex. A l’est de la Forcanada hi ha un desdoblament de 
l’aflorament calcari. Un aflorament continua en direcció SE endinsant-se en el batòlit i 
constitueix el vessant esquerre de la Vall de Molières, i l’altre continua cap a l’E formant 
una estreta franja entre els gresos del Carbonífer i els granitoides, just fins als contra-
forts occidentals del tuc de Vielha (port de Vielha). Les calcàries desapareixen en super-
fície en aquest punt, però molt possiblement tinguin continuïtat a una certa profunditat, 
doncs tornen a aflorar al N del llac Redon i s’estenen cap a l’E, just fins al Valarties (on 
hi ha el sistema càrstic de Lastoar).

A les calcàries situades a cavall de les capçaleres del Nere i la vall de Molières (Nogue-
ra Ribagorçana) –Forcanada–, el límit ha de coincidir amb molta aproximació amb la 
divisòria d’aigües superficials, la qual està definida per la cresta que va del serrat de la 
Gerbosa fins al tuc de Molières. Les calcàries situades al vessant esquerre de la vall de 
Molières són drenades subterràniament i constitueixen el sistema hidrogeològic de Mo-
lières; aquesta unitat és una de les aportacions hídriques d’origen subterrani de l’alta 
conca del Noguera Ribagorçana.

Les calcàries de l’alta vall del Nere (circ del Nere-Forcanada i ribera del Nere) drenen 
subterràniament tot un conjunt de llacs situats en els granitoides (estany Nere...) o bé, 
en el contacte de les metapsammites del Carbonífer inferior amb les calcàries (falla de 
la Maladeta, llac de l’Hòro del Nere). Aquests llacs (i les conques que els alimenten) 
són drenats cap els Uelhs deth Joeu. En efecte, tots els llacs esmentats desguassen al 
llac de l’Hòro del Nere i en aquest s’hi situa una pèrdua en la que s’han realitzat varis 
traçats amb fluoresceïna que han donat positiu als Uelhs deth Joeu. Aquesta pèrdua té 
un cert caràcter difús en presentar diferents punts d’infiltració; els quals, tot i engolir les 
aigües de manera massiva, no són en cap cas comparables als forats d’Aigualluts i de 
la Renclusa; els cabals són molt inferiors (com a molt de l’ordre de 0.01 m3/s a 0.1-0.3 
m3/s) (Rijckborst, 1967; Freixes et al., 1997). En aquest àmbit, situat entre la capçalera 
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del Nere i la Forcanada, hi ha pèrdues en disposició esglaonada des del llac de l’Hòro 
del Nere als contraforts de la Forcanada.

A la vall del Nere s’hi troba l’interessant sistema d’Horno que segurament és un 
aqüífer de tipus fluvioglacial (es desconeix si les calcàries del Devonià hi poden tenir 
alguna relació). Aquest aqüífer té la seva descàrrega natural a la font d’Horno que 
es capta per a l’abastament d’aigua potable de Vielha (Monterde, 1998 a; Freixes et 
al., 2000).

3.2.2.2.3.3 El límit septentrional: la situació dels Uelhs deth Joeu

Els Uelhs deth Joeu no se situen a l’aflorament calcari més septentrional i més baix 
topogràficament de l’Artiga de Lin. És a dir, més al N de la ressurgència hi ha altres 
afloraments carbonàtics també del Devonià. Aquest fet, conduí a analitzar amb detall 
les característiques estructurals de la zona de descàrrega. Així, en la cartografia de 
Kleinsmiede (1960), els Uelhs deth Joeu estan situats en una estructura anticlinal que 
es troba uns 300 m al S de la falla S de Joeu; posteriorment, García-Sansegundo 
(1992) ha definit la falla S de Joeu com l’encavalcament del port de la Picada-Valarti-
es. Les observacions de terreny permeten assegurar que efectivament la ressurgència 
dels Uelhs deth Joeu està situada en les calcàries del Devonià superior-Carbonífer 
inferior, en una estructura anticlinal de dimensions decamètriques. No obstant això, 
les calcàries –nivells més alts del Devonià superior i més baixos del Carbonífer in-
ferior– no arriben a aflorar amb claredat. Per tant, la geometria de l’estructura s’ha 
analitzat en els materials metapsammítics del Carbonífer inferior situats immediata-
ment per sobre de les calcàries i de la font. En el flancs d‘aquesta estructura anticlinal 
s’observen falles de salts mètrics i uns sistemes de diàclasis ben desenvolupats. La 
localització de la font en aquesta estructura està justificada en tant que la seva geo-
metria fa que els materials estiguin descomprimits, notablement fissurats i, fins i tot, 
fallats (permeabilitat original important), facilitant en conseqüència el pas de l’aigua. 
En el treball de camp no es va observar cap falla de dimensions importants o estruc-
tura important que justifiqués la situació de la surgència, per tant l’explicació ha de 
trobar-se en l’estructura anticlinal descrita. És de suposar que l’excavació glacial dels 
materials gresosos estratigràficament més baixos del Carbonífer inferior, féu aflorar 
les calcàries metamòrfiques (Devonià superior-Carbonífer inferior), facilitant la des-
càrrega hídrica natural en aquest punt.

En estreta relació amb la làmina encavalcant del port de la Picada, al NW dels Uelhs 
deth Joeu, hi ha una altra ressurgència de certa importància: el Uelh de Pomèro, a 
1890 m, que desguassa una franja estreta de calcàries del Devonià amb nombroses 
depressions, que limiten al N amb les metapelites del Cambroordovicià i al S amb el 
Carbonífer metapsammític (Kleinsmiede, 1960; García-Sansegundo, 1992). Per tant, el 
sistema de Pomèro assegura el drenatge de les calcàries que es desenvolupen a la part 
septentrional no drenada pel sistema de Joeu. Les calcàries del sistema de Pomèro (4 
km2) s’estenen des del clot de Lunfèrn fins a la ressurgència de Pomèro. Els sistemes 
de Pomèro i Joeu tenen les seves respectives ressurgències a 1.3 km de distància i el 
desnivell entre ambdues és de 480 m.

Aigua amunt dels Uelhs deth Joeu es desenvolupa l’aqüífer fluvioglacial de l’Artiga de 
Lin, amb vàries surgències que drenen els materials de naturalesa detrítica situats a les 
parts més baixes de les valls de Pois i Ribèra. És de suposar que aquesta unitat hidro-
geològica no té cap relació amb el sistema de Joeu (Monterde, 1998 a).
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3.2.2.2.4 Extensió i paràmetres físics

A partir de tot el conjunt de consideracions realitzades entorn dels límits geològics i 
hidrològics i sobre els sistemes hidrològics que limiten amb el de Joeu, es pot fer una 
estimació aproximada de la seva extensió, que és de 48.1 km2. La part impermeable de 
la conca és el 86.3%, per tant, els afloraments calcaris del sistema són, solament, el 
13.7%. El sistema és, en conseqüència, de tipus binari i la seva alimentació a partir de 
pèrdues és molt important.

L’extensió del sistema és de 48.1 km2, la de la conca de 30 km2 i la de l’aqüífer de 18.1 km2.

L’alçada més elevada del sistema és l’Aneto amb 3404 m. Però també en són elevacions 
importants la Maladeta amb 3308 m, el Tempestats amb 3295 m, el Margalida amb 3241 
m i, a l’E, el tuc de Molières amb 3010 m. L’altitud més baixa correspon a la ressurgència, 
els Uelhs deth Joeu, que estan a 1410 m. L’alçada mitjana del sistema és 2541 m. Si bé 
els cims més elevats són en granitoides, també hi ha relleus importants en calcàries: el 
cim més elevat en aquests materials és el mall dels Pois o Forcanada amb 2881 m.

El desnivell entre l’Aneto i els Uelhs deth Joeu és quasi de 2000 m i el que hi ha entre 
l’Aneto i la circulació subterrània profunda pot ser superior als 2200 m. D’altra banda, 
el desnivell que hi ha entre les parts calcàries més elevades i la circulació profunda és 
aproximadament de 1700 m.

3.2.2.2.5 Morfologia i vegetació

3.2.2.2.5.1 Morfologia general

En la morfologia general del sistema cal separar dues parts o àmbits perfectament di-
ferenciables. Un correspon a la part més baixa: entre els Uelhs deth Joeu (1400 m) i la 
cresta o divisòria que separa les valls de l’Éssera i Nere dels barrancs de Ribèra i Pois. 
En aquest llindar hi ha els colls de l’Hòro (2225 m) i dels Aranesi (2446 m). Aquesta part 
baixa està constituïda per les valls de la Ribèra i Pois, les quals conflueixen a l’Artiga de 
Lin, on es troba la ressurgència i s’origina pròpiament la vall de Joeu. Les altes conques 
dels barrancs de la Ribèra (coll de l’Hòro) i Pois (coll dels Aranesi i coll dels Pois), a par-
tir de fenòmens de captura, són subconques tributàries del sistema hidrogeològic de 
Joeu. Però la part més baixa d’aquestes conques té circulació superficial. Els tàlvegs 
estan situats en materials fluvioglacials i aquests tenen com a substrat impermeable les 
metapsammites del Carbonífer.

L’altre àmbit és la part més elevada del sistema que es desenvolupa, aproximada-
ment, per sobre del llindar referit anteriorment i inclou l’alt Éssera (conca mediterrània) 
i l’alt Nere (conca atlàntica), que constitueixen subconques hidrològiques superficials 
subsidiàries del sistema hidrogeològic de Joeu. La subconca més important és la de 
l’Éssera, que és la que inclou el massís de la Maladeta amb l’Aneto de 3404 m i les 
subconques dels rius d’Aigualluts i de la Renclusa.

3.2.2.2.5.2 Morfologia glacial

Aquesta morfologia té un desenvolupament molt important en l’àmbit del sistema de 
Joeu. A l’apartat introductori dels exemples de la Val d’Aran ja s’ha analitzat amb una 
certa profunditat el paper del glacialisme en la definició dels trets morfològics més 
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importants de la Val d’Aran i també de l’alt Éssera. En efecte, el Màxim glacial es ca-
racteritzaria per una intensa erosió que determinaria la morfologia de vall en obi que 
s’observa bé a la vall de Joeu des del llindar amb l’alt Éssera fins a Es Bòrdes. Com molt 
bé indica Bordonau (1985, 1992), la vall glacial de Joeu era una contribució important a 
la glacera de la Garona. A més, cal remarcar l’existència de colls de transfluència (coll 
de l’Hòro) que facilitaven el pas de la glacera de l’alt Éssera (vessant septentrional de la 
Maladeta) Joeu avall. La glacera de Joeu tal com ho indiquen el dipòsits morrènics tenia 
un gruix superior als 500 m (Bordonau, 1992).

L’erosió i la morfologia glacial adquireixen el major desenvolupament en el Màxim glaci-
al. Per tant, les morfologies que actualment s’observen a la vall de Joeu i a l’alt Éssera 
responen principalment a la intensa activitat erosiva de l’esmentat període. Posterior-
ment, en el Postglacial, la regressió que experimentarà la glacera de la Garona es farà 
palesa a la Val d’Aran amb el retrocés de la glacera de la vall de Joeu (i de les glaceres 
del Nere i Ruda) fins a desaparèixer com a glacera de vall i restar reduïda a una glacera 
de circ (Fases de les glaceres de vall i de les glaceres de circ). A l’alt Éssera, una vegada 
la glacera del vessant septentrional del massís de la Maladeta resta reduïda pràctica-
ment a una glacera de circ (Fase de les glaceres de circ), tenen un cert desenvolupa-
ment els processos fluvials abans del desenvolupament de les captures càrstiques, 
com així s’observa als Aigualluts, on l’engolidor càrstic retalla una morfologia fluvial 
preexistent; aquesta evolució també s’observa al forat de l’Unhòla del sistema càrstic 
de Tèrme-Pila.

3.2.2.2.5.3 Morfologia càrstica

La morfologia càrstica del sistema no es coneix bé i de fet no existeixen estudis que 
hagin abordat específicament aquest aspecte. La major part de treballs es refereixen 
a les implicacions hidrològiques de les captures i es limiten a comentar el paper de la 
pèrdua d’Aigualluts o la significació dels Uelhs deth Joeu. Això és en part explicable 
per les característiques físiques del sistema, ja que els afloraments de roques calcàries 
tenen poca extensió i alguns es troben a altituds elevades.

La morfologia càrstica és la pròpia dels carsts d’alta muntanya amb les particularitats i 
originalitat que imposen les característiques físiques del sistema. En la carstificació cal 
tenir present que la litologia són les calcàries cristal·lines de l’aurèola metamòrfica del 
plutó de la Maladeta i també la complexa estructura tectònica amb superposició d’es-
tructures de l’hercinià i de l’alpí. En aquest sentit, és particularment rellevant el paper 
de certes fractures que faciliten el desenvolupament i, expliquen, en part, determinats 
elements del carst. La mateixa macroestructura del Sinclinori del Pla d’Estany pot aju-
dar a entendre la circulació subterrània. L’anàlisi de la morfologia ha de contemplar 
també l’elevada precipitació i les característiques d’aquesta, que per efecte de l’altitud 
afavoreix l’existència d’un important mantell de neu i de glaceres.

Aquests aspectes són bàsics per a analitzar la morfologia càrstica del sistema de Joeu. 
No és un objectiu d’aquest treball l’anàlisi de la morfologia. Tanmateix, sí que es vol 
aportar una visió global de l’estructura càrstica del sistema a partir del seu estudi hi-
drològic –principalment hidrodinàmic–, i aquest és precisament l’objectiu del model 
conceptual.

A més, els traçats realitzats en la dècada dels 90 contribueixen a la definició del sistema 
i permeten conèixer els àmbits no calcaris i calcaris implicats, com succeeix amb l’alta 
capçalera del Nere, on s’hi troben els relleus calcaris de major altitud. Així mateix, el 
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descobriment, exploració i estudi de formes endocàrstiques en el marc del sistema, en 
alguns casos clarament relacionades amb l’aqüífer actual, contribueix a conèixer l’es-
tructura càrstica subterrània i l’evolució del carst.

Les formes que intervenen en l’alimentació del sistema i el considerable desenvolupa-
ment que presenten tenen més raó de ser per la conca impermeable que hi ha aigua 
amunt que no pas pels mateixos afloraments calcaris –conques en granitoides en el cas 
dels engolidors dels Aigualluts i Renclusa, conques en les metapsammites del Carbo-
nífer en el cas de les pèrdues del coll de l’Hòro i Pois, i conca mixta en metapsammites 
del Carbonífer i granitoides en el cas de les pèrdues del Nere–.

Així, en el carst superficial s’hi observen algunes formes que tenen un desenvolupa-
ment important. Aquest és el cas dels forats d’Aigualluts i de la Renclusa i, en menor 
grau, de les pèrdues del coll de l’Hòro i de Pois. Aquests engolidors són formes de 
transició entre l’exocarst i l’endocarst, no obstant això, en cap d’aquestes pèrdues s’ha 
aconseguit progressar en la seva exploració més enllà d’algunes desenes de metres 
(Monterde, comunicació personal).

L’engolidor d’Aigualluts s’encaixa en un modelat fluvial preexistent, tal i com succeeix 
amb el forat de l’Unhòla a Liat. Això suposà la desorganització de l’escolament fluvial 
aigua avall i la formació de noves pèrdues, com així s’observa.

La falla de la Maladeta hauria tingut un paper important en la gènesi dels forats d’Aigua-
lluts i de la Renclusa. En efecte, en l’excavació dels engolidors, aquesta discontinuïtat 
hauria facilitat l’acció erosiva de les aigües tant en superfície com en profunditat. Se-
gons la cartografia de Kleinsmiede (1960), aquesta falla també té un paper determinant 
en el desenvolupament de les pèrdues dels sistemes d’Alba i de Lastoar. Tant al sistema 
de Joeu com als d’Alba i Lastoar, és palès el paper d’estructures com la falla de la Ma-
ladeta, però també es carstifica el contacte intrusiu entre els granitoides i les calcàries.

Les pèrdues del coll de l’Hòro i de Pois (mall de l’Artiga) se situen en els contactes es-
tratigràfics de les calcàries amb les metapsammites.

A part de les grans pèrdues del sistema hi ha depressions i zones de rascler en els aflo-
raments més importants: Escaleta, alt Nere i anticlinal del coll de l’Hòro (foto 25).

En la morfologia superficial del sistema també hi ha aqüífers epicàrstics però amb surgènci-
es poc importants i, en general, és de suposar que amb un paper d’escassa o relativa signi-
ficació. Cal assenyalar que en el sistema de Joeu aquests aqüífers no han estat investigats.

La morfologia endocàrstica en el seu conjunt ha d’estar representada, com ja s’analitza-
rà més endavant, per conductes amb una estructura de tipus filiforme. Però, malgrat els 
nombrosos esforços que s’han fet, ha estat pràcticament impossible accedir-hi. En aquest 
sentit, és evident que els grans engolidors connecten amb el carst profund, però l’explora-
ció subterrània no ha pogut progressar en cap d’ells més enllà d’unes desenes de metres.

Tanmateix, hi ha altres formes subterrànies situades a l’interior del sistema que segura-
ment són els testimonis d’una carstificació anterior a l’actual. És el cas de la cova del Lleó, 
del carst de l’Escaleta i de l’anomenada cova del mall de l’Artiga (valleta de l’Escaleta).

La cova del Lleó, amb un recorregut de 80 m, és un paleoconducte que encara presen-
ta una certa circulació actual que desguassa al riu de Barrancs. El carst de l’Escaleta 
té un recorregut de quasi 1000 m i constitueix una xarxa de conductes amb una certa 
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activitat hidrològica. L’aportació hídrica que procedeix dels estanys de l’Escaleta passa 
a circular subterràniament gràcies a la pèrdua d’Hòro de Barrancs per ressorgir aigua 
avall a la mateixa valleta de l’Escaleta. Aquests dos fenòmens càrstics formaven part 
segurament d’una estructura càrstica pretèrita desenvolupada en un context geomor-
fològic diferent de l’actual. Ambdós fenòmens presenten analogies amb el carst abans 
definit com a sistema del pla d’Estany o de l’Éssera.

La cova del mall de l’Artiga (foto 26), amb un recorregut superior als 1000 m, té un inte-
rès particular com a fenomen endocàrstic: cavitat a gran altitud (es desenvolupa entre 
els 2300 i els 2400 m), amb rebliment format per grans blocs de granitoides d’origen 
glacial. Aquesta cavitat constitueix una paleoestructura càrstica, segurament és el seg-
ment d’una zona saturada pretèrita. La seva circulació actual, que té molt poca impor-
tància, podria estar connectada directament amb l’aqüífer de Joeu o bé, desguassar en 
algun punt no determinat de la valleta de l’Escaleta.

Una conclusió es pot avançar i és que hi ha una clara discontinuïtat evolutiva entre les 
formes endocàrstiques pretèrites descrites –que tenen un clar caràcter de paleocarst– i 
les formes pròpies de l’aqüífer actual. Les formes pretèrites segueixen principalment les 
discontinuïtats de la macroestructura –superfícies de capa, S0– d’orientació aproxima-
dament W-E, mentre que la carstificació més actual ha d’utilitzar, entre altres, discon-
tinuïtats de disposició N-S, ortogonals a les superfícies de capa (vegeu notablement 
Monterde, 1998 a).

L’apartat d’hidrodinàmica contribueix a l’anàlisi global de l’estructura del carst i, parti-
cularment, de l’estructura endocàrstica. Des de les diferents aproximacions que supo-
sen les anàlisis hidrodinàmica, hidrogeotèrmica i hidrogeoquímica s’estableix un model 
conceptual del sistema de base interdisciplinària, en el qual és possible emmarcar molt 
bé les característiques morfològiques del carst superficial i profund de Joeu.

3.2.2.2.5.4 Vegetació

La part baixa de la conca dels Uelhs deth Joeu (aproximadament fins als 1600 m) està 
dominada per les formacions de faig (Fagus sylvatica) amb joliu (Scilla lilio-hyacinthus) i, 
sobretot, d’avet (Abies alba) amb godiera (Goodyera repens); en aquesta darrera forma-
ció destaca el sotabosc ric en molses i pobre en faneròfits. És característic de les ave-
toses la gran retenció foliar que el brancatge fa de les precipitacions. A partir d’aquesta 
cota i fins als 2300 m hom destaca la comunitat de pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata) 
amb neret (Rhododendron ferruginum), caracteritzada per un recobriment arbori incom-
plet i pel gran desenvolupament de l’estrat arbustiu (neret, nabiu (Vaccinium sp.), gine-
bró (Juniperus communis ssp. nana). A les zones en què el bosc està més degradat, 
l’estrat arbustiu passa a ser dominant i s’estableixen matolls i landes. Per sobre dels 
2300 m, ja dins l’estatge alpí, apareix el domini dels prats rasos i les gespes.

És remarcable la massa boscosa mixta de faigs i avets que defineix l’espai de l’Artiga 
de Lin on es troben els Uelhs deth Joeu (PEIN).

3.2.2.2.6 Clima

Aquest aspecte és particularment important doncs formen part del sistema de Joeu 
els relleus més elevats dels Pirineus. A més, la conca del carst, com ja s’ha comentat, 
implica el vessant septentrional del massís de la Maladeta. Aquests dos aspectes influ-
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eixen notablement les característiques climàtiques del sistema i determinen que la seva 
precipitació sigui la màxima de la serralada, tal com indica Rijckborst (1967), o bé sigui 
de les més elevades.

Les recerques de Rijckborst (1967) sobre el clima aranès són una primera referència; a 
més, el treball d’aquest autor té un especial interès per la seva orientació a la hidrologia 
i a l’avaluació dels recursos hídrics aranesos. Aquest treball ha estat elaborat de nou a 
partir de les dades i resultats que aportà el mateix autor i les dades facilitades per FEC-
SA. L’interès consisteix en bona part en les dades de pluviòmetres totalitzadors situats 
a diferents altituds en els relleus aranesos i del massís de la Maladeta i les estacions 
de mesura en continu (la majoria d’aquest punts d’observació lamentablement ja no 
existeixen). Aquestes dades de precipitació permeten si més no una aproximació a la 
precipitació que influeix el sistema. Monterde (1998 a, b) en els seus treballs sobre la 
hidrogeologia dels carsts aranesos i particularment en els treballs de cartografia hidro-
geològica del carst de Joeu, fa una aproximació a la precipitació de la conca del siste-
ma de Joeu (vegeu notablement el mapa d’isohietes). Els valors calculats per Monterde 
(1998 a, b) indiquen un mòdul anual de 1890 mm. Segons aquest autor les parts més 
elevades del massís (Aneto i Maladeta) tindrien unes precipitacions de l’ordre de 2600 
mm o superiors.

Els treballs del programa ERHIN (MOPU, 1988; MOPT, 1992; MOPTMA, 1994; MMA, 
1997) també han facilitat valors de precipitació en els relleus del massís de la Maladeta 
donant per a les parts de més altitud del massís valors de l’ordre del 3000 mm, que són 
comparables amb el calculats per Monterde (1998 a).

Monterde (1998 a) també fa una estimació del balanç hídric i determina que l’aportació teò-
rica del sistema de Joeu és de 61 hm3, quantitat perfectament coherent i comparable amb 
els valors obtinguts a partir de l’hidrograma de la ressurgència dels Uelhs deth Joeu, doncs 
l’aportació total del sistema (volum de trànsit) és superior als 50 hm3 (entre 50 i 55 hm3

 ).

3.2.2.3 Hidrodinàmica

3.2.2.3.1 Introducció

L’aproximació hidrodinàmica és fonamental per a comprendre el funcionament i l’es-
tructura del sistema de Joeu i per a disposar-ne de l’esquema o model conceptual. 
Les altres aproximacions –hidrogeotèrmica i hidrogeoquímica– vindran a confirmar les 
conclusions més importants de la hidrodinàmica.

La descripció detallada que s’ha realitzat de les característiques físiques permet situar 
certs aspectes que determinen la singularitat i, en definitiva, l’originalitat del sistema: 
l’esquema marcadament binari, el gradient del relleu i l’altitud, el clima atlàntic i, en 
particular, la importància de les glaceres i, sobretot, del mantell de neu, són aspectes 
bàsics per a comprendre el funcionament hidrològic, el seu grau de carstificació i l’or-
ganització del drenatge. El sistema càrstic de Joeu és un exemple que, per les seves 
característiques, permet posar en evidència el paper de la hidrodinàmica en la gènesi 
del carst (Mangin, 1975 a, 1977, 1978 c; 1982 b, 1994 a).

L’alimentació al·lòctona, tant per la seva importància qualitativa com per la quantitativa, 
és un aspecte cabdal en el funcionament del sistema càrstic de Joeu. Així, la infiltració 
en pèrdues és la que té més significació en el seu funcionament (Mangin, 1975 a; Ba-
kalowicz, 1979 a, 1995) (fotos 27, 28 i 29). Aquest tipus d’infiltració s’ha de considerar 
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com un tipus particular d’infiltració ràpida, encara que amb característiques geoquími-
ques pròpies –sobretot en relació amb l’equilibri calcocarbònic– diferents de la infiltra-
ció ràpida, tal i com ha estat definida per Bakalowicz (1979 a, 1995) i Botton (1984). Al 
sistema de Joeu, la infiltració ràpida i la lenta en un sentit estricte tenen un paper limitat 
(Freixes et al., 2000, 2002; Bakalowicz, 1979 a, 1995).

3.2.2.3.2 Anàlisi de l’hidrograma dels Uelhs deth Joeu

En la morfologia de l’hidrograma es distingeixen diferents parts: un període d’aigües 
altes de gran duració a partir de la fusió de la neu (primavera-estiu), un període de cres-
cudes a partir dels episodis de pluja tardorals (però, influït encara pel període anterior) 
i un període d’aigües baixes a l’hivern. A més, cal assenyalar l’existència d’importants 
episodis de precipitació líquida durant el període de primavera-estiu que influeixen les 
aportacions originades per la fusió de la neu (figura 31).

El període d’aigües altes es pot definir com una “crescuda estacional”, que en el cas del 
sistema de Joeu és particularment important. A la morfologia de l’hidrograma, aquest 
període apareix, en realitat, com un seguit o conjunt de crescudes una rere l’altra sense 
que hi hagi cap situació d’aigües baixes, ni esgotament. El mantell de neu té un desen-
volupament considerable a la conca càrstica de Joeu i, a més, hi ha les glaceres a la 
part superior del massís de la Maladeta. La fusió del mantell nival determina el període 
d’aigües altes de l’hidrograma dels Uelhs deth Joeu. La fusió també afecta les glaceres 
que es veuen implicades en la dinàmica del sistema. En les dues darreres dècades, les 
glaceres han experimentat un retrocés molt fort que es relaciona amb el canvi climàtic. 
La fusió de la neu es produeix quan augmenten les temperatures ambientals a la prima-
vera-estiu i té una influència de llarga duració en el funcionament hidrològic del sistema, 
doncs pot iniciar-se al març i allargar-se fins el mes de setembre. El cabals més elevats 
corresponen al període que va de maig a agost. L’hidrograma també permet observar 
el desenvolupament d’episodis de pluja importants que influeixen el flux originat per la 
fusió del mantell nival a la primavera-estiu.

Figura 31: Hidrograma dels Uelhs deth Joeu i de la pèrdua d’Aigualluts.
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En el període tardoral se succeeixen les crescudes originades per episodis de pluja, 
que són de curta duració i de morfologia marcadament punxeguda. El període d’aigües 
baixes caracteritza, pròpiament, l’hivern. El context climàtic en què es desenvolupa 
aquest període el defineixen les precipitacions en forma de neu que s’inicien a la tardor 
i continuen a l’hivern (i en part a la primavera, depenent de l’any climàtic). Les baixes 
temperatures ambientals de la conca afavoreixen la formació d’un mantell nival impor-
tant. En aquestes condicions, l’alimentació de les pèrdues es redueix al màxim, però tot 
sembla indicar (figura 30) que l’alimentació i, per tant, la infiltració no cessen completa-
ment, ni en el període hivernal. Per aquest motiu, en el sistema de Joeu es més adequat 
referir-se a un període d’aigües baixes que no a un d’esgotament.

L’hidrograma té la morfologia pròpia dels sistemes que tenen una conca amb un man-
tell nival de desenvolupament considerable (foto 30) i una xarxa de drenatge superficial 
ben organitzada. Aquests dos aspectes tenen un paper destacat en el funcionament 
del sistema, doncs influeixen en el retard de l’alimentació. La innivació, és a dir, l’acu-
mulació de neu que constitueix el mantell nival (fenomen temporal) (Mangin, 1975 a) 
té un paper fonamental en el retard de l’alimentació; l’aigua que forma el mantell nival, 
com ja s’ha explicat, es mobilitzarà novament en el període de fusió de primavera-estiu. 
La importància de la innivació en el sistema de Joeu i l’existència de glaceres són una 
conseqüència de l’altitud i de l’orientació N de la conca. Joeu és el sistema hidrològic 
que implica els relleus situats a major altitud de la serralada.

En menor grau, l’escolament superficial organitzat del sistema de Joeu, amb una xarxa 
de drenatge de 16 km de longitud, també és un factor de retard (és un fenomen espa-
cial) (Mangin, 1975 a).

A més, l’hidrograma dels Uelhs deth Joeu mostra altres característiques, com per 
exemple les crescudes de tipus diari que també s’observen a l’hidrograma del Forat 
dels Aigualluts. Aquestes crescudes s’originen com a conseqüència del cicle tèrmic 
diari i de la seva influència en la fusió del mantell nival i de les glaceres (Singh i Singh, 
2001).

3.2.2.3.3 Volum dinàmic i volum de trànsit

El càlcul del volum dinàmic del sistema de Joeu no és fàcil d’abordar perquè l’esgo-
tament realment no existeix, solament es pot definir un període d’aigües baixes. En el 
sistema de Joeu el període d’aigües baixes és a l’hivern (o bé a la tardor-hivern) i així 
succeeix també en els altres sistemes hidrogeològics aranesos. Aquesta situació s’ex-
plica perquè es produeix un desplaçament del període d’aigües baixes (o esgotament 
en el cas d’existir) de l’estiu a l’hivern. En el cas del sistema de Joeu aquest despla-
çament encara és més marcat, perquè, una vegada desapareix el mantell nival, resta 
l’aportació que prové estrictament de la fusió de les glaceres del massís de la Maladeta.

En efecte, el que succeeix és que la fusió del mantell nival es produeix de la primavera 
a l’estiu i, per tant, no existeix un període d’aigües baixes o d’esgotament en període 
estival o estiatge com és característic dels aqüífers o carsts que no són de muntanya 
o que tenen un caràcter poc muntanyenc, és a dir, com és propi dels sistemes que no 
tenen precipitacions significatives en forma de neu. En els exemples més mediterranis 
o d’influència mediterrània, òbviament, l’estiatge és un aspecte definitori.

Els hidrogrames i les observacions de camp realitzades durant l’hivern als forats d’Ai-
gualluts i la Renclusa indiquen que aquests dispositius es mantenen en funcionament 
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hidrològic però amb cabals molt baixos. En aquestes condicions, l’alimentació i, per 
tant, la infiltració són molt reduïdes. Així, només a l’hivern s’observa un funcionament 
molt poc influenciat del sistema. En conseqüència, el càlcul del volum dinàmic és pro-
blemàtic i s’ha de realitzar considerant aquestes condicions.

En el càlcul del volum dinàmic del sistema de Joeu s’ha considerat que l’esgotament 
no era real i s’ha tingut en compte un cabal global estimat per a les diferents pèrdues 
que s’ha restat del cabal d’inici de l’esgotament. El valor obtingut és de 2.23 hm3, però 
el càlcul s’ha d’entendre solament com una primera aproximació (taula 1). Aquest va-
lor no indica que les reserves dinàmiques siguin molt importants, però sí d’una certa 
significació, sobretot si es consideren les dimensions del sistema. Es tracta, doncs, de 
desenvolupar una aproximació diferent, més rigorosa, per a definir millor les reserves 
dinàmiques de l’aqüífer i poder-ne precisar la seva significació en el context de les al-
tres reserves del sistema.

cabal (m3/s)
volum dinàmic (hm3) volum de trànsit (hm3)

mitjana mínim màxim

1.59 0.25 9.50 1 - 3 50

Taula 1: Característiques hidrodinàmiques del sistema dels Uelhs deth Joeu.

Un aspecte d’interès en el sistema càrstic de Joeu és la possible existència més o 
menys important de reserves profundes. La geometria de l’estructura geològica de 
tipus sinforme és més aviat favorable, però la constatació que hi ha una estructura 
de buits càrstics en profunditat i l’existència de reserves necessita altres aproxima-
cions. En efecte, és del tot necessària la utilització de la geofísica i de sondatges de 
reconeixement per verificar aquest aspecte. Cal recordar que, encara que la geome-
tria de l’estructura tectònica sigui favorable, aquesta no és una condició determinant 
de l’existència de reserves. També cal realitzar altres aproximacions de metodologia 
hidrogeològica al coneixement de les reserves (Marsaud, 1997; Freixes et al., 2000).

Dos aspectes estretament relacionats com són l’altitud i l’innivació donen un caràcter 
muntanyenc molt marcat al carst de Joeu. Aquest aspecte, en menor grau, també s’ob-
serva en tots els sistemes aranesos estudiats: Lastoar, Tèrme-Pila i Aigüèira.

En el sistema de Joeu, a diferència d’altres sistemes hidrogeològics carbonàtics o càrs-
tics amb un marcat caràcter de muntanya i, per tant, amb un mantell nival més o menys 
desenvolupat, el període d’aigües baixes és l’hivern i no existeix, pròpiament, esgo-
tament. En els altres sistemes aranesos no s’observa un funcionament influenciat tan 
marcat com a Joeu i és possible definir-ne el període d’esgotament.

Als Pirineus hi ha sistemes càrstics, com el de Fontestorbes, prop de Montsegur, a l’Ari-
eja (Mangin, 1975 a) i els estudiats a l’alt Llobregat i la Cerdanya (Adou del Bastareny, 
Fonts del Llobregat i Fou de Bor) d’influència més mediterrània (Ramoneda et al., 1999) 
que tenen un esgotament o estiatge ben definit. En aquests exemples les precipitaci-
ons a l’estiu són més aviat escasses i, per tant, l’alimentació i la infiltració són també 
limitades; en aquestes condicions es verifica l’esgotament real. Tots aquests sistemes 
observen un mantell nival més o menys desenvolupat a les seves conques, però la fusió 
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del període de primavera-estiu determina que abans d’acabar l’estiu la neu hagi desa-
paregut completament.

El volum hídric aportat pel sistema pot presentar variacions d’un cicle a l’altre. En el 
període controlat de 1988 a 1991, els valors se situen al voltant dels 60 hm3, mentre que 
en el període de control instrumental els valors pels anys 1994 a 1997 estan al voltant 
dels 50 hm3. En tots els casos es tracta d’una important aportació per a una conca de 
solament uns 30 km2.

3.2.2.3.4 Classificació del sistema

En la classificació de Mangin (1975 a, 1994 a), els valors obtinguts per la “i” = 0.34 i la 
“k” = 0.04 situen el sistema en el domini dels carsts amb una carstificació més desen-
volupada aigua amunt que aigua avall i amb retards en l’alimentació, sigui per l’exis-
tència de terrenys impermeables a la conca o perquè hi ha un important mantell nival 
(figura 32).

Figura 32: Classificació “i” i “k” dels Uelhs deth Joeu.

El sistema càrstic de Joeu, com s’analitzarà en tractar del model conceptual, té efec-
tivament unes característiques físiques (esquema binari, circulació superficial organit-
zada...) que determinen una carstificació més important a la part d’aigua amunt que a 
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la d’aigua avall i té retards tant per la presència de materials impermeables com per la 
innivació, però, a més, s’ha d’afegir i remarcar el paper de les glaceres com a disposi-
tius de regulació.

3.2.2.3.5 Correlograma i espectre

Es disposa de dades en continu de cabal al Forat dels Aigualluts i dels Uelhs deth Joeu 
i per tant és possible tractar les sèries temporals de cada punt d’observació, així com 
realitzar l’anàlisi creuat (vegeu figura 31). A continuació se sintetitzen els resultats més 
interessants.

El correlograma simple del Forat dels Aigualluts és pràcticament idèntic al de Uelhs 
deth Joeu (figura 33). Els dos indiquen un efecte de memòria important: entre 53 i 57 
dies. En el cas de l’engolidor d’Aigualluts, que s’alimenta a partir d’un curs superficial 
ben organitzat, es demostra el paper regulador que hi tenen els diferents reservoris 
de la conca del sistema: el mantell nival, les glaceres, el llacs, carsts pretèrits de fun-
cionament residual, aqüífers epicàrstics... No obstant, cal remarcar que els reservoris 
importants són el mantell nival i les glaceres, la resta tenen un paper menor i d’escas-
sa significació.

El correlograma dels Uelhs deth Joeu fa evident el paper regulador que com a reservo-
ris tenen el mantell nival i les glaceres, tal i com s’observa al correlograma dels Aigua-
lluts. La bona connexió entre la conca d’alimentació i la ressurgència s’estableix a partir 
d’una ben desenvolupada estructura de drenatge a l’interior de l’aqüífer.

No obstant, el que caldria precisar i matisar és si l’efecte de memòria que caracteritza 
el correlograma dels Uelhs deth Joeu també reflecteix l’existència de reserves dinàmi-
ques i profundes a la seva zona saturada o, fins i tot, la possibilitat que hi hagi una zona 
saturada penjada a un nivell inferior de la pèrdua dels Aigualluts –aigua avall d’aquesta 
pèrdua i en la estructura sinclinal que es desenvolupa entre els granitoides de la Mala-
deta i l’anticlinal del coll de l’Hòro (Freixes et al., 2000; Monterde, 1998 a, b).

L’espectre simple del Forat dels Aigualluts és també pràcticament idèntic al dels Uel-
hs deth Joeu. Els temps de regulació són llargs (49-50 dies) i la banda de l’espectre 
relativament estreta (la freqüència de trencament = 0.15), que indica que la capacitat 
de regulació del sistema és important. El fet que aquesta característica s’observi als 
Aigualluts (part important de la funció d’entrada del sistema) demostra la preponde-
rància del paper del mantell nival i dels reservoris situats a la conca d’alimentació en el 
funcionament del sistema càrstic.

El correlograma creuat (figura 33) posa en evidència les diferències en el funcionament 
de l’aqüífer en funció del moment del cicle hidrològic. Així, el correlograma creuat de 
les dades hivernals, amb un cabal mínim a l’entrada i a la sortida (dades horàries del 
mes de febrer), té una correlació màxima de 0.43 amb un desfasament de 14 hores, 
mentre que a la primavera, període d’aigües altes (dades horàries del mes de maig), la 
correlació màxima es de 0.98 amb un desfasament inferior a 4 hores. Aquestes diferèn-
cies demostren que, en aigües altes, la funció d’entrada és equivalent a la de sortida, 
mentre que, amb un temps de transferència més llarg (en aigües baixes), hi poden haver 
variacions de cabal a l’entrada que no es manifestin a la sortida (tot i que el temps de 
transferència és superior). Aquests resultats semblen indicar que hi ha una estructura 
d’emmagatzematge i/o de drenatge que, en funció de l’estat hidrodinàmic del sistema, 
té un paper més o menys significatiu.
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Figura 33: Correlograma i espectre simple i correlograma creuat del sistema dels Uelhs deth Joeu.

3.2.2.3.6 Recursos i reserves hídriques

Les diferents aproximacions hidrodinàmiques permeten precisar els recursos i reserves 
hídriques del sistema de Joeu.

L’aportació hídrica o el volum de trànsit del sistema, de l’ordre de 50-60 hm3, en tant 
que expressió dels seus recursos, s’ha de considerar com a molt important.

Amb relació a les reserves del sistema s’ha de remarcar la seva complexitat. En efecte, 
la primera constatació és que hi ha una diversitat de tipus de reserves. Les caracte-
rístiques físiques del sistema determinen aquesta diversitat. El marcat caràcter d’alta 
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muntanya fa que les glaceres i el mantell nival siguin dos dels reservoris més importants 
del sistema. La precipitació en forma de neu hivernal origina el mantell nival, que té un 
clar caràcter temporal i desapareix completament després del període de fusió que es 
desenvolupa a la primavera-estiu. A partir d’aquest moment, les glaceres tenen un pa-
per important en l’alimentació del sistema (i/o la precipitació líquida).

A més de les glaceres i el mantell nival, cal afegir altres dispositius o reservoris que 
tenen un paper regulador: els llacs de Barrancs, Escaleta, Salterillo, coll de l’Hòro..., els 
diferents aqüífers epicàrstics, en general poc importants, i el carst pretèrit de l’Escaleta, 
encara en funcionament.

Els diferents dispositius o reservoris esmentats –glaceres, mantell nival, llacs, aqüífers 
epicàrstics, sistemes càrstics pretèrits–  se situen a la conca d’alimentació del sistema, 
és a dir, en aquest àmbit hi ha les reserves hídriques més importants del sistema. A 
aquestes cal afegir les reserves de l’aqüífer, les dinàmiques i les profundes, que són de 
difícil aproximació i que abans s’han comentat. També s’ha considerat la possibilitat que 
existeixi un aqüífer penjat de tipus temporal en l’estructura sinclinal que hi ha entre l’an-
ticlinal del coll de l’Hòro i el plutó de la Maladeta (Monterde, 1998 a, b). Les glaceres han 
experimentat una forta regressió i, si la tendència continua tal com fins ara s’ha observat, 
en les properes dècades es produirà la seva desaparició del massís de la Maladeta.

En el sistema càrstic de Joeu és interessant considerar el conjunt de reservoris o dispo-
sitius de regulació: és a dir, tant els situats a la conca càrstica com els situats a l’aqü-
ífer contribueixen a definir les reserves globals del sistema, que són molt importants. 
Aquests reservoris són: les glaceres, el mantell nival, els llacs i les reserves dinàmiques i 
profundes de l’aqüífer, amb un valor total de l’ordre de 70 a 75 hm3 (Freixes et al., 2000).

Els resultats de l’anàlisi dels hidrogrames i dels correlogrames i espectres indiquen que 
l’efecte de memòria i el temps de regulació són importants.

El sistema de Joeu és un carst de tipus jurassià en el qual els sistemes annexos haurien 
de situar-se a una profunditat semblant a la del drenatge (Mangin, 1975 a; Marsaud, 1997).

3.2.2.3.7 Experiències amb traçadors

La importància funcional de les pèrdues d’Aigualluts i de la Renclusa, i també, en menor 
grau, de la resta d’engolidors: coll de l’Hòro, Hòro (del Nere), Pois..., com a dispositius 
que formen part de l’estructura de drenatge, fa de les experiències amb traçadors una 
eina bàsica en la recerca del funcionament i de l’estructura del sistema.

En la definició del sistema càrstic de Joeu com a unitat hidrològica, i de fet en la defini-
ció del sistema com a unitat de recerca, les experiències amb traçadors han tingut un 
paper cabdal i determinant.

El sistema de Joeu, com a conseqüència dels fenòmens de captura i les seves impli-
cacions hidrològiques, ha estat objecte d’interpretacions documentades des de finals 
del segle XVI i d’experiències amb traçadors a partir de la segona meitat del segle XIX.

L’interès l’originava sobretot la desaparició del riu mediterrani Éssera a l’engolidor dels 
Aigualluts. Inicialment es desconeixia si el flux hídric reapareixia al mateix Éssera, en un 
conjunt de naixements situats aigua avall, o bé si tenia algun tipus de relació amb la font 
dels Uelhs deth Joeu, una de les grans aportacions de la Garona aranesa.

La referència documental i cartogràfica més antiga que relaciona els Aigualluts i la res-
surgència dels Uelhs deth Joeu com a elements d’un mateix sistema hidrològic és de 
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finals del segle XVI i es deu a Spannocchi (Cámara, 1988).40 Aquest enginyer represen-
tà, a la seva cartografia de l’any 1594, els dos importants dispositius hidrològics del 
sistema fent evident la relació entre la pèrdua i la ressurgència (Spannocchi, 1594, in 
Càmara, 1994). Spannocchi a la seva cartografia defineix explícitament com a riu Joeu 
el que actualment coneixem com a riu d’Aigualluts, fent palesa la relació entre la pèrdua 
d’Aigualluts i la ressurgència de Joeu (figura 34) (fotos 31, 32 i 33).

Així mateix, Spannocchi es refereix a l’origen del riu Joeu i al Forat d’Aigualluts en la 
descripció que fa de la vall d’Aran que acompanya la cartografia, on també es refereix 
a l’origen de la Garona:

“ La Val de Aran está puesta en una rinconada de Francia que confina con el principado 
de Cataluña por una parte y por otra con el Reino de Aragón en el condado de Ribagor-
ça, y con el de Francia compréndese en las vertientes de los Pirineos de hacia Francia 
enregada de dos ríos el uno se dice Jueu que nace sobre el hospitalete de Venasque 
a media legua allí entra por un gran hoyo debajo de tierra y va a salir por la otra parte 
de les Pirineos en dicha Valle de Aran a una legua de castel Leon donde más abajo del 
dicho Castillo poco trecho se junta con el Río Garona perdiendo su nombre. Nace la 
Garona por otra parte en el Condado de Palas en Cataluña y baja por Biella y Villach y 
los demás lugares de la Val de Aran que todos están a vista del dicho Río donde desde 
su nacimiento en distancia de cinco leguas se comprende toda la dicha Valle...”

Figura 34: Cartografia de l’alta vall de l’Éssera i la Val d’Aran, que reflecteix molt bé la relació 
hidrològica entre la pèrdua d’Aigualluts i la ressurgència dels Uelhs deth Joeu. Els treballs car-
togràfics els realitzà Tiburzio Spannocchi l’any 1594 (España. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Archivo General de Simancas. Mapas, Planos y Dibujos, 15,84).
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El geòleg anglès Lyell (1830) en la seva excursió als Pirineus realitza observacions a l’alt 
Éssera i a la Val d’Aran i considerà la possible connexió subterrània entre el Forat dels 
Aigualluts i la ressurgència dels Uelhs deth Joeu; Lyell es refereix concretament a un 
“curs d’aigua subterrani a les calcàries”.

L’interès però ha anat més enllà del fenomen natural de captura càrstica que determina la 
desaparició del riu Éssera i ha estat influït per les possibilitats d’explotació dels seus recur-
sos hídrics, per les lògiques implicacions econòmiques i pel fet que els importants recursos 
hídrics del sistema, originàriament mediterranis, passin a la conca atlàntica de la Garona.

Les experiències històriques i recents han estat objecte d’un treball monogràfic que 
sintetitza els resultats més interessants i que relaciona els temps de trànsit calculats 
amb la cinètica de la dissolució i l’equilibri calcocarbònic (Freixes et al., 1997) (taula 2).

Pèrdua Surgència Temps modal (h) Autor i data del traçat

Aigualluts Joeu - Spannocchi (*) (1594)

Aigualluts Joeu ? Joanne (1858)

Aigualluts Joeu ≈10 Casteret (Jul-1931)

Aigualluts Joeu 12 De Lizaur (Jul-1947)

Aigualluts Joeu 15.5 Freixes et al. (Ag-1991)

Aigualluts Joeu 14 Freixes et al. (Jun-1992)

Aigualluts Joeu 212 Freixes et al. (Feb-1993)

Renclusa Joeu 13 De Lizaur (Jul-1947)

Renclusa Joeu 5.2 De Lizaur (Ag-1948)

Renclusa Joeu 17.2 De Lizaur (Ag-1948)

Renclusa Joeu 13.8 Freixes et al. (Ag-1992)

Hòro Aran Joeu 14 Leniger (1965)

Mall Artiga Joeu 14 Leniger (1965)

Hòro Barrancs Joeu 9 Leniger (1965)

Hòro Nere Joeu 151 Vedruna (Set-1961)

Hòro Nere Joeu 72 ? (1964)

Hòro Nere Joeu 61.5 Freixes et al. (Nov-1992)

Llac Alba Alba 5 Freixes & Garriga (Jul-1970)

Llac Alba Alba 6 Freixes et al. (Jun-1992)

Forat Tancao Alba ? Monterde (Ag-1988)

Padernes Alba ≈20 Monterde (Ag-1985)

Padernes Alba 17 Freixes et al. (Ag-1992)

Pla d’Estany Hospital 20 Monterde et al. (Nov-1996)

Taula 2: Experiències amb traçadors en els sistemes càrstics de Joeu, Alba i Pla d’Estany.
(*) La referència a Spannocchi (1594) és per les seves observacions de camp i la seva cartografia en la que deixa ben 
palesa la relació entre la pèrdua dels Aigualluts i els Uelhs deth Joeu (España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Archivo General de Simancas. Mapas, Planos y Dibujos, 15,84).
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Les primeres experiències amb traçadors documentades les realitzà Joanne l’any 1858 
(Freixes et al., 1997). Aquest autor va confirmar la relació de la pèrdua d’Aigualluts amb 
la ressurgència dels Uelhs deth Joeu.

Posteriorment, els anys 30 i 40 són remarcables els treballs de Casteret (1931) i De 
Lizaur (1958). Els anys 50 i 60 es publiquen els treballs de Leniger i Vedruna; aquests 
autors realitzaren experiències en les pèrdues quantitativament menys importants del 
sistema (forat de Barrancs, Hòro del Nere, forat del mall de l’Artiga (Pois)...).

Les experiències recents s’han realitzat principalment en la dècada dels 90, majoritàri-
ament des del Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la línia de 
recerca aplicada sobre la hidrogeologia dels aqüífers en roques calcàries de Catalunya. 
Aquestes experiències tingueren diferents objectius: conèixer el funcionament i l’es-
tructura del sistema, delimitar amb rigor la conca d’alimentació i realitzar les cartografi-
es hidrogeològica i de vulnerabilitat (Monterde, 1998 a, b).

Les experiències realitzades des del Servei Geològic de Catalunya es plantejaren amb 
l’objectiu concret d’obtenir les corbes de restitució, que permeten una aproximació 
quantitativa i rigorosa dels temps de trànsit. També es tractava de realitzar experiències 
en ple període hivernal, que mai s’havien plantejat, és a dir, en les condicions en què el 
funcionament influenciat del sistema té la mínima expressió.

Els resultats més interessants (taula 3) s’obtingueren a partir de les experiències de 
traçat a les pèrdues dels forats d’Aigualluts i de la Renclusa i a la d’Hòro del Nere (fotos 
34, 35, 36 i 37). L’anàlisi i comparació de les corbes de restitució de les experiències 
realitzades en el període d’aigües altes primavera-estiu i en el d’aigües baixes a l’hi-
vern indiquen que les velocitats i els temps de trànsit són marcadament contrastats. 
D’aquesta manera, entre els Aigualluts i la ressurgència el temps de trànsit se situa al 
voltant de les 14 h, mentre que en l’experiència hivernal el temps de trànsit es de 212 
h, és a dir, de quasi 9 dies (figura 35).

Els curts temps de trànsit des dels forats d’Aigualluts i de la Renclusa als Uelhs deth 
Joeu il·lustren molt bé el significatiu desenvolupament de l’estructura de drenatge del 
sistema de Joeu

L’experiència d’Hòro del Nere (taula 3) es realitza per a confirmar els resultats de les por-
tades a terme per Vedruna i per a abordar la problemàtica del límit oriental del sistema, 
que abans ja s’ha explicat. El temps de trànsit és de 61,5 h i la velocitat mitja de 66.7 m/h.

En el cas de les pèrdues de l’alta vall del Nere és particularment remarcable que la circula-
ció cap els Uelhs deth Joeu es realitza en certa manera a contraestructura, és a dir, aquest 
conjunt de pèrdues de l’alt Nere es troben a la part més oriental del sistema i, per tant, 
la circulació subterrània s’ha d’organitzar cap el NW, que és on es troba la ressurgència, 
mentre que, com ja s’ha explicat, la macroestrutura de plecs està inclinada cap a l’E.

Durant la realització de l’experiència de traçat a la pèrdua del Nere es van instal·lar 
fluocaptors a la descàrrega d’origen subterrani més important de la vall de Nere: la 
surgència d’Horno, però, el traçador, com ja era d’esperar, no es restituí en aquest punt 
d’aigua (fotos 38 i 39). La surgència d’Horno, segurament, no té cap relació amb la pèr-
dua o pèrdues del llac Nere i tampoc amb el sistema càrstic de Joeu.

Des de l’objectiu de precisar amb rigor el límit occidental del sistema, el més proble-
màtic, es realitzaren vàries experiències. En aquest límit occidental, el sistema de Joeu 
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està en contacte amb altres sistemes càrstics com els d’Alba o el de pla d’Estany. Les 
experiències realitzades en ambdós casos han permès definir amb molta precisió els 
respectius límits d’aquests sistemes amb el de Joeu.

La part del sistema de Joeu que limita amb el d’Alba és la subconca que alimenta el 
Forat de la Renclusa. Els traçats realitzats a la pèrdua de Paderna, situada en el llindar 
dels dos sistemes, donaren positiu a la ressurgència d’Alba (Freixes et al. 1997). D’al-
tra part, el traçat realitzat per Monterde (vegeu Freixes et al. 1997) a les pèrdues del 
pla d’Estany va donar positiu a les ressurgències situades Éssera avall, prop de l’antic 
Hospital de Benasc.

Les recerques de Monterde (1998 a, b) utilitzen el conjunt de resultats de les experi-
ències amb traçadors per establir els límits cartogràfics del sistema de Joeu, així com 
per identificar, delimitar i definir el conjunt de sistemes càrstics i superficials que limiten 
amb el de Joeu (Freixes et al., 1997, 2000).

Aigualluts Renclusa Hòro Nere

agost  
1991

juny  
1992

febrer 
1993

agost  
1992

novembre 
1992

Distància lineal pèrdua - 
surgència (m) 3700 3700 3700 4750 4100

Diferència d’altitud pèr-
dua - surgència (m) 660 660 660 705 630

Quantitat de traçador 
injectat (g) 1514 1530 229 400 2015

Cabal a la pèrdua (m3/s) 1.50 1.20 0.06 0.80 0.01

Cabal mitjà a la surgèn-
cia (m3/s) 2.75 2.98 0.25 2.34 1.20

Temps fins a l’arribada 
del traçador (h) 11 11 180 11 59

Velocitat màxima (m/h) 336 336 21 432 69

Temps fins a màxima 
concentració de traça-
dor (temps modal) (h)

15.5 14 212 14 61.5

Velocitat modal (m/h) 238.7 264.3 17.5 339.3 66.7

Temps mitjà (h) 16.2 16.2 243.4 17.0 69.1

Velocitat mitjana (m/h)

Velocitat aparent (m/h)

235

229

238

229

15.6

15.2

305

280

61.8

59.4

Concentració màxima de 
traçador (mg/l) 2.4x10-2 1.8x10-2 1.8x10-3 3.9x10-3 1.5x10-2

Concentració mitjana de 
traçador (mg/l) 9.7x10-3 4.8x10-3 4.9x10-4 2.0x10-3 2.3x10-4

Factor de restitució (%) 90.0 65.5 43.8 53.8 44.2

Taula 3: Resultats quantitatius de les experiències de traçat al sistema dels Uelhs deth Joeu.
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Figura 35: Temps de trànsit en diferents moments del cicle hidrològic al sistema dels Uelhs deth 
Joeu (Freixes et al., 1997).

3.2.2.4 Hidrogeotèrmia41

3.2.2.4.1 Temperatura de l’aigua en el cicle hidrològic

Es disposa de dades discretes de quatre cicles hidrològics que són les que s’analitzen 
a continuació. També s’interpretaran les dades obtingudes en el monitoratge en conti-
nu d’algunes crescudes. Les dades obtingudes al sistema de Joeu, juntament amb les 
dels altres sistemes aranesos, foren objecte d’un treball de síntesi en el qual s’insisteix 
en l’interès de la temperatura de les fonts com a marcador de l’aqüífer càrstic i de les 
seves característiques (Freixes et al., 1998 a).

Les dades de temperatura dels quatre cicles en els quals s’han realitzat mesures siste-
màtiques als Uelhs deth Joeu permeten analitzar l’evolució temporal d’aquest paràme-
tre. Com s’observa molt bé (figura 36), el mateix esquema d’evolució es repeteix cicle 
rere cicle. A continuació es referiran els estadístics bàsics per al conjunt del període 
estudiat, és a dir, per a la totalitat dels cicles (de 1988 a 1991).
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Figura 36: Variació de la temperatura de l’aigua als Uelhs deth Joeu al llarg del cicle hidrològic.

La temperatura mitjana és de 6.49 ºC. La màxima és de 9.7 ºC i la mínima de 4.1 ºC. 
L’amplitud absoluta és 5.6 ºC, que constitueix un valor considerable, però perfectament 
explicable a partir de les característiques hidrodinàmiques del sistema. Els estadístics 
bàsics s’han concretat a la taula 4.

En tots els cicles l’amplitud absoluta ha estat important i el valor més baix ha estat el 
del cicle de 1990 amb 3.8 ºC, que, no obstant, és força elevat.

Temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

Uelhs deth Joeu 6.49 4.1 9.7 5.6 68

pèrdua d’Aigualluts 6.44 1.7 13.7 12.0 14

pèrdua de la Renclusa 7.70 2.7 12.7 10.0 2

pèrdua d’Hòro de Nere 18.5
(agost)

1

Taula 4: Característiques hidrogeotèrmiques del sistema dels Uelhs deth Joeu.

Efectivament, el valor de l’amplitud absoluta del sistema de Joeu és important en com-
paració amb altres sistemes hidrogeològics de la serralada pirinenca. Els valors de les 
amplituds tèrmiques de les fonts principals de sistemes càrstics dels Pirineus (sistemes 
de Baget, Aliou, Fontestorbes, Tèrme-Pila, Lastoar, Aigüèira, Bastareny, Fonts del Llo-
bregat, Fou de Bor…) són significativament inferiors al que s’observa a Joeu (Andrieux, 
1972, 1976, 1978; Freixes et al., 1998 a).

En general, a la literatura sobre la temperatura de sistemes hidrogeològics en medis car-
bonàtics i càrstics, les referències relatives a valors d’amplitud superiors als 5 ºC són 



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

170

escasses. Solament en contexts semblants a l’alta muntanya pirinenca, com per exemple 
els sistemes hidrològics dels Alps (França, Suïssa, Itàlia) o a Castleguard (Muntanyes 
Rocoses, Canadà) (Smart, 1983 a, b), s’observen amplituds elevades. Schoeller (1962) 
també assenyala alguns exemples amb fortes amplituds, entre els quals és particular-
ment remarcable el sistema de Valcluse amb 16 ºC. Shuster i White (1971, 1972) indiquen 
per a diferents sistemes càrstics dels Apalatxians Centrals als Estats Units amplituds de 
temperatura elevades entre 5 i 8 ºC. En el carst de Kentucky als Estats Units d’Amèrica 
(àrea del Mammoth Cave), Hess i White (1989) refereixen episodis de crescuda amb una 
amplitud considerable, superior a 5 ºC a Pike Spring. Pitman (1986) indica una variabi-
litat de 7 ºC d’amplitud en el sistema de Givendale (Yorkshire, Regne Unit), però aquest 
exemple té unes característiques físiques i hidrogeològiques molt diferents dels altres 
exemples comentats (relleu poc marcat, gran extensió, aqüífer en creta…).

3.2.2.4.2 La distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua als Uelhs deth Joeu

La distribució de freqüències de la temperatura de la ressurgència de Joeu és bàsica 
per a comprendre les característiques de la carstificació en el sistema.

La distribució és polimodal amb quatre modes ben marcades i una cinquena que s’insi-
nua. La polimodalitat confirma la complexitat i la significació i el grau de la carstificació 
en el sistema que, altrament, les característiques físiques i la hidrodinàmica ja indicaven.

En efecte, en el sistema de Joeu hi ha una estructura de drenatge que té un paper fona-
mental en el seu funcionament. Aquesta estructura fa possible que la ressurgència mostri 
aigües de diferent marca o família tèrmica. L’estructura, així mateix, permet que la infor-
mació a la sortida del sistema indiqui el seu origen. La informació no s’homogeneïtza com 
succeeix al sistema d’Aigüèira sinó que és un reflex de l’estructura complexa i heterogènia 
del sistema. La comparació amb Aigüèira és molt interessant. Joeu i Aigüèira són dos 
exemples de característiques contraposades, com així ho indiquen les seves distribucions 
de freqüències de la temperatura (figura 37). La distribució d’Aigüèira, com més endavant 
s’explicarà detingudament, és unimodal i molt estreta, mentre que la de Joeu és poli-
modal i molt ampla. A Aigüèira no hi ha estructura de drenatge, el medi hidrogeològic és 
homogeni i no té pràcticament carstificació a la zona saturada. A Joeu, contràriament, hi 
ha estructura de drenatge, el medi és heterogeni i el grau de carstificació és molt superior.

Figura 37: Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua als Uelhs deth Joeu (Freixes 
et al., 1998 a ).
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En el gràfic (figura 38) en què es comparen les distribucions de freqüència de la tempe-
ratura dels distints sistemes aranesos, Joeu i Aigüèira són els exemples extrems. Joeu 
és el que té un caràcter més càrstic i una major complexitat, i Aigüèira el que és menys 
càrstic i menys complex. Els sistemes de Lastoar i Tèrme-Pila ocupen una posició in-
termèdia entre l’un i l’altre (vegeu Freixes et al., 1998 a).

Figura 38: Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua en els diferents sistemes ara-
nesos (Freixes et al., 1998 a ).

3.2.2.4.3 Esquema d’evolució de la temperatura de l’aigua

L’evolució de la temperatura a nivell del cicle hidrològic del sistema de Joeu il·lustra, 
com a tret general més significatiu, un marcat caràcter estacional. Aquest tipus d’evolu-
ció, com s’anirà constatant més endavant, caracteritza també els altres sistemes hidro-
geològics aranesos estudiats. Malgrat això, la morfologia del termograma del sistema 
de Joeu és diferent i original: té una marcada variabilitat i elevada amplitud, i mostra 
clarament l’existència de dos mínims i dos màxims ben definits.

A la literatura que s’ha consultat no existeix cap exemple amb el mateix esquema o 
patró d’evolució. Els exemples referits per Shuster i White (1971, 1972) són també de 
tipus estacional; no obstant, el termograma de Joeu és diferent dels obtinguts en els 
sistemes dels Estats Units d’Amèrica: Elk Creek Rise i Penns Cave al Penns Creek Ba-
sin, Paradise Spring al Spring Creek Basin i Rock Spring, Tippery Cave Spring, Near 
Tippery Spring, Arch Spring i Birmingham Cave Spring al Juniata River Basin. L’exem-
ple de Givendale a Gran Bretanya és també diferent de Joeu (Pitman, 1986).

L’esquema d’evolució de la temperatura al sistema de Joeu al llarg del cicle hidrològic és, 
doncs, original i complex. Les tendències o períodes que es poden considerar són: tendèn-
cia a la temperatura d’equilibri, mínima temperatura, màxima temperatura i mínim tardoral.

A continuació es fa una explicació detallada d’aquest esquema tot fent una abstracció 
i síntesi de les dades dels diferents cicles estudiats:

§ Tendència a la temperatura d'equilibri hivernal. Aquest període es desenvolu-
pa de novembre a març, és a dir, principalment a l’hivern. El període pot presen-
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tar variacions segons les característiques particulars de cada any meteorològic. 
La temperatura mitjana és de 6.3 ºC, variant entre 5.8 ºC i 6.8 ºC. En l’espai de 
temps referit, la conca del sistema està quasi o completament coberta de neu. 
Les temperatures ambientals poden ser molt inferiors als 0 ºC (fins a -15 ºC o 
-20 ºC). És a dir, en aquest període el mantell nival adquireix el màxim desen-
volupament. En aquestes condicions, l’aportació hídrica a les pèrdues és molt 
reduïda, quasi no hi ha fusió de neu (o de glaç) i, per tant, la infiltració és també 
molt reduïda. Els episodis de precipitació líquida, que poden incidir en l’alimen-
tació del sistema, són escassos o poc importants. En aquesta situació, les re-
serves de la zona saturada (encara que siguin poc importants) han de contribuir 
al cabal aportat pels Uelhs deth Joeu. Les aigües aportades per la ressurgència 
han de respondre a un major temps de permanència a l’aqüífer (Freixes et al., 
1997). L’evolució de la temperatura en aquest període il·lustra la tendència a 
l’equilibri tèrmic aigua-roca i és l’únic període del cicle en què això succeeix. 
És evident que l’evolució de la temperatura en aquest període mostra un cert 
caràcter influenciat que sembla existir en tot moment (fusió de neu i episodis 
plujosos). La simple observació del termograma de la ressurgència (figura 36) 
il·lustra molt bé sobre la contínua evolució de la temperatura sense que existeixi 
en un sentit estricte cap període o etapa d’estabilització.

§ Mínim de temperatura de primavera-estiu (evolució cap a la mínima temperatura 
del cicle). Aquest període es desenvolupa de març a juny, és a dir, a la primavera. Es 
caracteritza per la màxima fusió de neu de tot el cicle hidrològic, fenomen que es 
tradueix en un important augment del cabal que alimenta les pèrdues i, òbviament, 
dels Uelhs deth Joeu. A partir d’aquestes condicions, l’evolució tèrmica d’aquest 
període s’inicia amb una forta disminució de la temperatura, enregistrant-se els 
valors mínims a finals de maig o primers de juny: entre 4.1 ºC i 5 ºC, coincidint 
amb els màxims de cabal. Aquests valors de temperatura són els mínims del cicle 
i estan determinats per la infiltració massiva a les pèrdues. Als forats d’Aigualluts 
i de la Renclusa (i de fet al conjunt de les pèrdues: Nere, Pois, Hòro d’Aran…), els 
cabals poden assolir valors de varis m3/s. Als Aigualluts, en el període de 1996-
1997, el cabal màxim fou de l’ordre de 3.5 m3/s, però en crescudes excepcionals 
pot ser de varies desenes de m3/s. L’aportació massiva a l’aqüífer es caracteritza 
per baixes temperatures, és dir, es tracta d’aigües molt fredes (entre 1 i 3 ºC). Des 
d’un punt de vista hidrodinàmic, en aquest període s’assoleix la màxima funciona-
litat de l’estructura de drenatge del sistema i el temps de trànsit més curt (taula 3).

§ Màxim de temperatura a l’estiu (evolució cap a la màxima temperatura del cicle). 
Aquest període es desenvolupa de primers de juny a mitjan agost i correspon, 
aproximadament, a l’estiu. La duració del període pot variar segons com siguin 
les característiques climàtiques del cicle. A partir de primers de juny hi ha un aug-
ment de la temperatura molt marcat. A mitjan agost s’assoleixen les temperatures 
màximes: entre 8.8 ºC i 9.7 ºC, que són les temperatures màximes del cicle (taula 
4); aquestes temperatures màximes a la ressurgència es corresponen amb les 
temperatures ambientals màximes i amb un descens significatiu de cabal. L’evo-
lució de la temperatura en aquest període s’explica a partir de l’evolució de les 
condicions ambientals i de la forta regressió que experimenta el mantell de neu a 
la conca, que condicionen el flux i les característiques tèrmiques de la circulació 
superficial que alimenta les pèrdues. En efecte, a mesura que avança el període 
estival, el mantell nival situat a la conca disminueix progressivament fins a desa-
parèixer completament o quedar reduït a algunes congestes d’alçada; òbviament 
resten les glaceres de circ de la Maladeta, Aneto, Tempestats… i els llacs situats 
a la conca del sistema; en aquestes condicions la circulació hídrica a la conca 
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del sistema depèn exclusivament d’aquests reservoris. L’escolament superficial 
presenta, en aquesta nova situació, un funcionament i una organització distinta 
en quedar-se reduït, bàsicament, a l’escolament concentrat més important: rius 
d’Aigualluts (Escaleta, Barrancs...) i del barranc de la Renclusa. La situació és, en 
efecte, completament distinta de quan el mantell nival ocupava la totalitat de la 
conca. Amb la progressiva desaparició del mantell nival, el temps de trànsit de 
l’escolament superficial augmenta progressivament i l’aportació hídrica total és 
menys important. El llarg recorregut, amb distàncies de varis km des de les gla-
ceres (per exemple des de la glacera del Tempestats fins al Forat dels Aigualluts) i 
llacs fins a les pèrdues, i la disminució del cabal són finalment determinants d’un 
increment considerable de la temperatura de l’aigua, la qual arriba als engolidors 
a temperatures elevades (entre 7 i 8 ºC al Forat dels Aigualluts). En haver-hi una 
bona connexió entre les pèrdues i els Uelhs deth Joeu, és a dir, una ben desen-
volupada estructura de drenatge, la temperatura a les fonts dels sistema és, en 
una part important d’aquest període, considerablement superior a la temperatura 
d’equilibri tèrmic que caracteritza la zona saturada de l’aqüífer (tendència a l’equi-
libri) (figura 36). Les temperatures màximes enregistrades als Uelhs deth Joeu en 
aquest període són les màximes del cicle.

§ Mínim tèrmic tardoral (evolució cap el mínim tèrmic tardoral). A partir del mes 
de setembre la temperatura a la ressurgència experimenta una marcada dismi-
nució, anàlogament a la disminució de la temperatura ambiental i la disminució 
del cabal. El descens de la temperatura ambiental determina, en primer lloc, 
una disminució de la fusió en els reservoris de la conca (glaceres, congestes...) 
resultant, en conseqüència, una circulació superficial poc important que es ca-
racteritza per cabals baixos i, en segon lloc, una disminució de la temperatura 
de l’aigua que s’infiltra a les pèrdues. Aquests dos fenòmens determinen el mí-
nim de temperatura tardoral als Uelhs deth Joeu. Amb aquest període acaba 
l’evolució de la temperatura en el cicle hidrològic. A partir del mínim tardoral, re-
començaria el cicle amb el període definit com de tendència a l’equilibri tèrmic.

Les dades de mesura en continu tant de la ressurgència com de l’engolidor dels Aigua-
lluts –cabal, temperatura i conductivitat (cicle i crescudes)– que es comentaran més 
endavant suposen un canvi qualitatiu molt important de la informació i permeten ma-
tisar els resultats de les dades discretes. L’evolució de la temperatura a nivell del cicle 
obtinguda en el monitoratge confirma l’esquema d’evolució amb els quatre períodes 
d’evolució que s’han explicat.

3.2.2.5 Hidrogeoquímica

3.2.2.5.1 Introducció

En la recerca hidrològica del sistema de Joeu, l’aspecte hidrogeoquímic ha estat una 
aproximació bàsica. El treball de camp s’ha concretat en la realització de mostreigs sis-
temàtics a la font del sistema, els Uelhs deth Joeu, i també a la pèrdua més important, el 
Forat dels Aigualluts. D’una manera isolada s’ha mostrejat també les diferents pèrdues 
del sistema: el Forat de la Renclusa, el de coll de l’Hòro (Hòro d’Aran), el d’Hòro del Nere...

Les variables investigades han estat els ions fonamentals. També s’han considerat els 
paràmetres calculats: DpH i pCO2 eq, els quals informen de l’equilibri calcocarbònic. A 
més, es mesuraren els silicats en tot el període de control, i es realitzà un mostreig amb 
l’objectiu de caracteritzar els isòtops Deuteri i Oxigen-18.42



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

174

El període estudiat correspon a quatre cicles: de 1988 a 1991. El pas de temps del mos-
treig del cicle 1988-1989 fou quinzenal i les evolucions dels diferents paràmetres estan 
molt ben definides. En la resta de cicles el mostreig fou aproximadament mensual.

En la caracterització hidrogeoquímica es refereix, essencialment, l’evolució al llarg del 
cicle hidrològic, indicant-ne els trets més importants. A més de la caracterització gene-
ral del cicle realitzada sobretot a partir de les dades dels Uelhs deth Joeu, s’ha estudiat 
el cicle diari, que dóna informació de manera particular sobre el període de fusió del 
mantell nival de primavera-estiu.

No es disposa de dades sistemàtiques dels ions fonamentals relatives a episodis de 
crescuda originats per fenòmens de pluja tempestuosos, però sí de la conductivitat.

L’anàlisi i interpretació de les dades que es realitzen a continuació tenen un interès ge-
neral. Intenten caracteritzar l’evolució en el cicle hidrològic fent una abstracció i síntesi 
de les dades dels quatre cicles.

Primerament es comenten els paràmetres conductivitat i mineralització i la seva distri-
bució de freqüències, després els ions i paràmetres de l’equilibri calcocarbònic i, final-
ment, els ions clorur, sulfat…

3.2.2.5.2 Hidrogeoquímica en el cicle hidrològic

3.2.2.5.2.1 La conductivitat i la mineralització

Una de les característiques de la geoquímica de les aigües del sistema de Joeu és 
la seva molt baixa mineralització. De fet, aquesta és una característica dels sistemes 
hidrològics de l’alta muntanya, en els quals la mineralització està, en bona part o com-
pletament, determinada per la influència de les aigües de fusió de neu, que són de molt 
baixa mineralització. Com es constatarà més endavant, la molt baixa mineralització (o 
feble mineralització) de les aigües és una constant dels diferents sistemes hidrogeolò-
gics de la Val d’Aran i també de les aigües superficials araneses.

L’aigua de Joeu és de molt baixa mineralització amb un valor mitjà de 57.6 mg/l.

La conductivitat mitjana als Uelhs deth Joeu és 70 mS/cm, la màxima 104 mS/cm i la 
mínima 43 mS/cm. L'amplitud absoluta és 61 mS/cm i es pot considerar com a important 
(taula 5).

L'ió que determina, essencialment, la conductivitat o la mineralització és el bicarbonat 
i en un grau menor el calci. La resta d’ions no tenen, pràcticament, significació en la 
determinació de la mineralització.

Conductivitat de l’aigua
 (mS/cm a 20ºC)

mitjana mínim màxim rang

Uelhs deth Joeu 70.2 43 104 61

Taula 5: Conductivitat de l’aigua als Uelhs deth Joeu (n=85).
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3.2.2.5.2.2 La distribució de freqüències de la conductivitat o de la mineralització

A la unitat de Joeu la conductivitat presenta una bona correlació amb la mineralització, 
amb un valor de 0.951. Aquest elevat valor permet utilitzar indistintament la conductivi-
tat o la mineralització com a variables regionalitzades. No obstant, a l’efecte de facilitar 
la comparació entre els diferents sistemes estudiats en aquest treball, s’utilitzarà la 
mineralització.

La utilització d’un o altre paràmetre no canvia la interpretació. La distribució de freqüèn-
cies de la conductivitat presenta idèntica morfologia a la de la mineralització (Freixes et 
al. 1998 b, 2000).

La distribució de freqüències de la mineralització, amb dades de quatre cicles de 1988 
a 1991, presenta una marcada polimodalitat, tal i com s’ha observat per a la tempe-
ratura. Aquesta disitribució indicaria l’existència d’una estructura de drenatge i d’una 
organització complexa (Bakalowicz, 1979 a; Freixes et al. 1998 b, 2000).

La distribució de freqüències (figura 39) és polimodal, però amb modes de menor fre-
qüència si la comparem amb la dels altres sistemes aranesos (figura 40), i té una ampli-
tud de valors més gran, de 30 mg/l a 95 mg/l.

Aquesta distribució de freqüències il·lustra molt bé l’existència de quatre modes; una 
d’elles, de posició intermèdia, menys acusada. La moda més marcada és la que indica 
les aigües de menor mineralització, amb un pic de 35 mg/l, i correspon a les aigües 
desguassades en els períodes de màxima funcionalitat del sistema, és a dir, al període 
de fusió del mantell nival de primavera-estiu; en aquesta situació els temps de trànsit 
a través de l’aqüífer són més petits. Episodis tempestuosos importants també poden 
originar aigües de baixa mineralització a la sortida del sistema. La moda de major mine-
ralització, amb el pic a 80 mg/l i la màxima mineralització en 95 mg/l, caracteritza una 
família hidrogeoquímica que, des del punt de vista hidrodinàmic, hauria de respondre, 
principalment, al període d’aigües baixes i tindria la influència de l’aportació de les re-
serves profundes del sistema, encara que aquestes siguin poc importants.

Figura 39: Distribució de freqüències de la mineralització de l’aigua als Uelhs deth Joeu (Freixes 
et al. 1998 b, 2000).
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Una distribució complexa, com la de Joeu, és pròpia, segons Bakalowicz (1979 a), dels 
sistemes en els quals la carstificació ha assolit un desenvolupament important (Baka-
lowicz i Mangin, 1980). En l’exemple de Joeu hi ha una carstificació relativament ben 
desenvolupada que es posa en evidència per l’estructura de drenatge, que, a més, té 
un paper fonamental en el funcionament del sistema.

Figura 40: Distribució de freqüències de la mineralització de l’aigua en els diferents sistemes 
aranesos (Freixes et al. 1998 b, 2000).

El caràcter complex de la distribució de la mineralització no fa sinó confirmar el que és 
una característica definitòria del sistema: la seva complexitat. Complexitat que ja ha 
estat al·ludida en descriure la configuració o estructura binària del sistema: sobretot pel 
que fa a la significativa organització de l’escolament superficial que alimenta les pèrdu-
es més importants: Aigualluts i Renclusa. L’aqüífer, tanmateix, ha de tenir una estructu-
ra organitzada. En efecte, l’estructura de l’escolament subterrani és una continuació, a 
l’aqüífer, de l’organització que s’observa en la circulació superficial. A més, l’estructura 
de drenatge, tant a la zona no saturada com a la saturada, ha de ser de tipus filiforme 
(Mangin, 1982 b; Freixes, 1993). La zona no saturada tindria una estructura altament 
heterogènia i jerarquitzada, i el mateix ha de succeir, encara que probablement en me-
nor grau, amb l’estructura de la zona saturada. A més, les observacions de camp con-
firmen el que s’ha comentat, ja que les pèrdues, quan són accessibles, cas dels forats 
de la Renclusa, Hòro d’Aran..., permeten reconèixer segments de l’endocarst constitu-
ïts per conductes de grans dimensions. Òbviament, conductes també de dimensions 
considerables han d’existir a la pèrdua d’Aigualluts per a evacuar cabals tan importants 
(l’aportació al Forat dels Aigualluts pot ser de vàries desenes de m3/s).

Al carst de Joeu l’estructura captiva de l’aqüífer impedeix l’exploració de l’estructura de 
la zona inundada (o de la zona de transició entre la no saturada i la saturada) i tampoc és 
accessible amb tècniques d’exploració subaquàtica. No obstant, han d’existir conductes 
d’importants dimensions: els Uelhs deth Joeu poden evacuar cabals superiors als 10 m3/s.

L’estructura de drenatge, que caracteritza la zona no saturada i la saturada, és, precisament, 
la que determina l’aparició de les distintes famílies geoquímiques als Uelhs deth Joeu.

Aquestes característiques de l‘estructura càrstica del sistema de Joeu són perfectament 
comparables a les que presenta el sistema Tèrme-Pila, del qual es tractarà més endavant.
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El sistema de Joeu, amb una extensió de quasi 48.1 km2, té una conca de solament 30 
km2, que se situa clarament per sota del límit dels sistemes de dimensions importants.

3.2.2.5.2.3 Bicarbonats, calci i magnesi

En la composició química de l’aigua dels Uelhs deth Joeu, l’ió bicarbonat és el que pre-
senta concentracions més elevades. La màxima concentració es 71 mg/l, la mínima és 
24.4 mg/l i la mitjana 42.9 mg/l (taula 6).

L’evolució d’aquests ions és perfectament comparable amb la de la conductivitat i la 
mineralització. El bicarbonat i el calci són els que determinen la mineralització.

L’evolució del bicarbonat i del calci de la ressurgència dels Uelhs deth Joeu és pràcti-
cament idèntica (figura 41).

Uelhs deth Joeu

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 42.9 24.4 71 46.6

Calci (mg/l) 13.9 7.6 20.8 13.2

Magnesi (mg/l) 0.79 0.0 1.7 1.7

Taula 6: Bicarbonats, calci i magnesi als Uelhs deth Joeu (n=85).

Figura 41: Variació en el cicles hidrològics (1988-1991) del cabal i dels ions bicarbonat, calci i 
magnesi als Uelhs deth Joeu.



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

178

Si s’analitza l’evolució de l’ió bicarbonat al llarg del cicle hidrològic, es constata, com 
succeeix amb d’altres paràmetres, que presenta un esquema o patró d’evolució general 
que es repeteix cicle rere cicle (figura 41). L’esquema d’evolució té una relació estreta 
amb la hidrodinàmica del sistema, que està molt influïda per les característiques de 
l’any meteorològic: innivació i fusió del mantell nival. En efecte, les característiques 
meteorològiques del cicle hidrològic influeixen la fusió d’un mantell nival que té un de-
senvolupament considerable i ocupa la totalitat de la conca (30 km2).

En l’esquema general d’evolució es distingeixen tres parts diferenciades: la disminució 
que experimenta la concentració amb l’augment del cabal, el mínim o mínims que s’asso-
leixen amb els cabals més elevats i l’augment posterior de la concentració que coincideix 
amb la disminució dels cabals que correspon a l’etapa final del període d’aigües altes.

En tots els cicles, la disminució de la concentració en bicarbonats és, en general, més 
pronunciada que l’augment relacionat amb la disminució dels cabals (part final del pe-
ríode d’aigües altes), que és més progressiu. Els mínims anuals coincideixen amb els 
cabals més elevats del període d’aigües altes de primavera-estiu i corresponen, així 
mateix, al període de màxima aportació des de les pèrdues com a conseqüència de la 
màxima fusió del mantell de neu.

L’ió calci és el segon per la seva concentració dels aportats pels Uelhs deth Joeu. El 
valor mitjà per a tot el període és 13.7 mg/l, el màxim 20.8 mg/l i el mínim 7.6 mg/l. 
L’amplitud absoluta, de 13.2 mg/l, és ben significativa.

L’evolució del calci presenta característiques anàlogues a les descrites per al bicarbo-
nat. La comparació de les dues evolucions al llarg dels quatre cicles estudiats indica 
que l’esquema és, pràcticament, el mateix (figura 41). Senzillament, s’ha de conclou-
re que l’evolució del calci al carst de Joeu segueix un esquema idèntic a l’observat i 
descrit per l’ió bicarbonat i que les consideracions realitzades per aquest ió serveixen 
exactament per al calci. És a dir, el calci segueix una evolució de tipus estacional deter-
minada per les condicions hidrodinàmiques del sistema.

L’ió magnesi presenta concentracions molt baixes (taula 6). El valor mitjà per a tot el 
període (de 1988 a 1991) és 0.79 mg/l, el màxim 1.7 mg/l i el mínim 0.0 mg/l. L’amplitud 
és d’1.7 mg/l.

El magnesi, en el cicle 1988-1989, presenta una evolució de tipus estacional. Es dóna 
una disminució de la concentració relacionable amb la puja del cabal, uns mínims que 
es relacionen bé amb els cabals més elevats i un augment molt lent a la part final del 
període d’aigües altes. En els cicles posteriors aquest esquema estacional no és tan 
clar, probablement perquè les baixes concentracions fan que aquest ió sigui molt sen-
sible a qualsevol canvi de les condicions hidrodinàmiques encara que la variació sigui 
poc important; en conseqüència, no apareixen clarament les tendències de l’esquema 
d’evolució estacional. A més, la cinètica química de la dissolució dels carbonats de 
magnesi és diferent de la del carbonat de calci (Bakalowicz, 1979 a; Freixes, 1986).

3.2.2.5.2.4 La pCO2 eq i l’DpH

a) La pCO2 eq i el CO2

La pCO2 en el període estudiat presenta una variabilitat molt important: el valor màxim 
és 0.038 % i el mínim, solament, de 0.002 %. L’amplitud és 0.036 % i la mitjana 0.011 %. 
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Aquests valors són suficientment il·lustratius com per a afirmar que les aigües del sis-
tema es caracteritzen per concentracions en CO2 molt baixes.

Aquestes baixes concentracions es fan encara més evidents si es comparen amb els 
valors dels sistemes estudiats a l’alt Llobregat i alt Segre, o si es comparen amb siste-
mes de caràcter encara més mediterrani, com Rellinars o Capellades (Bakalowicz, 1979 
a; Freixes, 1986; Lambán, 1998).

Òbviament, les baixes concentracions de CO2 dels Uelhs deth Joeu caracteritzen tam-
bé els altres punts d’aigua del sistema (taula 7).

pCO2
(%)

CABAL
(m3/s)

n

mínim màxim

UELHS DETH JOEU 0.012 0.200 12.00 85

LASTOAR 0.030 0.040 0.550 54

TÈRME 0.026 0.035 0.360 46

LA PILA 0.021 0.055 2.200 45

AIGÜÈIRA 0.030 0.180 0.500 71

ARTIGA 1 0.059 0.015 0.050 1

ARTIGA 2 0.089 0.010 0.060 1

GRESILHON 0.032 0.030 0.100 10

POMÈRO 0.026 0.040 0.800 1

TARTERS 0.115 0.020 0.100 1

RUDA 0.056 14

SOBREEIXIDOR RUDA 0.052 0.000 0.150 4

MOLIÈRES 0.028 0.060 1.000 23

SOBREEIXIDOR MOLIÈRES 0.033 0.000 0.060 2

PUERTO SALAU 0.063 0.002 0.100 1

RIU FRED 0.045 0.030 0.300 1

ESCALA ALTA 0.100 0.020 0.350 1

HORCALH 0.074 0.020 0.600 1

HEREDA 0.006 0.050 0.060 1

SARRAHÈRA 1 0.013 0.030 0.500 1

SARRAHÈRA 2 0.009 0.010 0.600 1

Taula 7: Valors mitjans de pCO
2 (%) a diferents surgències de la Val d’Aran i de les capçaleres de 

les Nogueres Ribagorçana i Pallaresa.

Des del punt de vista de la carstificació és indispensable l’anàlisi de l’origen del CO2 
i de la dinàmica dels fluxos del CO2 al sistema i a l’aqüífer. No obstant, aquesta refle-
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xió s’abordarà més endavant, després d’analitzar l’evolució d’aquest paràmetre i la de 
l’DpH al llarg del cicle hidrològic, i també la del bicarbonat, calci i magnesi.

L’evolució del CO2 és de tipus estacional (figura 42) al llarg del cicle hidrològic. Altra-
ment, aquesta evolució s’observa cicle rere cicle i és, per tant, característica o, si es vol 
expressar així, definitòria de la dinàmica del CO2 a través de l’aqüífer. Els valors màxims 
caracteritzen el període hivernal i els mínims el de primavera-estiu. Aquesta estaciona-
litat és, paradoxalment, la oposada a la que presenta la producció de CO2 al sòl (vegeu 
Bakalowicz, 1979 a, b).

Bakalowicz (1979 a) ja assenyalà en el sistema de Baget que les concentracions del 
CO2 a l’aqüífer i a la seva descàrrega no presenten cap evolució o estacionalitat relacio-
nable amb la producció de CO2 al sòl. Tanmateix, les concentracions observades a l’hi-
vern no són necessàriament més baixes que les observades en altres períodes de l’any. 
A Baget es posa en evidència que les aigües subterrànies tenen relació amb una fase 
gasosa enriquida permanentment en CO2. Les aigües amb majors concentracions de 
CO2 també tenen importants concentracions en clorurs. Així s’identifica l’origen del CO2 
a la part superficial del carst (zona d’infiltració i de producció de CO2), on aquestes ai-
gües residirien temporalment abans d’incorporar-se a les zones profundes de l’aqüífer.

Al sistema de Joeu la dinàmica del CO2 és distinta. En efecte, a l’hivern, en condicions 
hidrodinàmiques d’aigües baixes, hi ha les màximes concentracions de CO2. Aquest 
CO2 sembla incorporar-se al flux hídric a les zones profundes; és com si hi hagués 
un desbloqueig d’una reserva de CO2. El problema és on situar espacialment aquesta 
reserva (o reserves) i definir per quin mecanisme es produeix l’emmagatzematge de 
CO2. No obstant, cal remarcar que els valors màxims assolits segueixen sent molt poc 
importants (taula 8).

Figura 42: Variació de la pCO2 als Uelhs deth Joeu.

A l’hivern la infiltració a les pèrdues és molt reduïda, en algunes d’elles quasi inapre-
ciable. Per tant, és molt possible un origen profund del CO2 i així s’havia interpretat 
anteriorment (Freixes et al., 1997; 1998 b, 2000).
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pCO2
(%)

mitjana mínim màxim n

UELHS DETH JOEU 0.012 0.002 0.038 85

PÈRDUA D’AIGUALLUTS 0.053 0.007 0.115 20

Taula 8: pCO2 als Uelhs deth Joeu i a la pèrdua d’Aigualluts.

Cal, això sí, esbrinar les característiques físiques dels dispositius que constitueixen les re-
serves. Abans ja s’han comentat les dificultats per a precisar l’estructura-reservori de la 
zona saturada. No obstant, es poden plantejar vàries hipòtesis per explicar l’origen del CO2.

La primera consideraria la possibilitat que la incorporació es faci en profunditat però a 
partir d’un flux de CO2 des dels dominis calcaris no captius de l’aqüífer, els quals estan 
connectats amb la zona no saturada, que, a la vegada, és fronterera de l’atmosfera 
(amb el medi exterior). No obstant, en aquest cas es pot plantejar una important objec-
ció, ja que tots els afloraments calcaris (recordem que de petita extensió en el context 
del sistema) presenten pèrdues significatives i el tipus d’infiltració dominant ha de ser a 
través d’aquests dispositius. En aquestes condicions, no existiria o, en tot cas, tindria 
un desenvolupament limitat, la infiltració lenta, que és la que hidràulicament determina 
l’emplaçament del CO2 en profunditat (Fleyfel, 1979; Bakalowicz, 1979 a ; Bakalowicz i 
Fleyfel, 1980; Freixes, 1986).

La segona hipòtesi consideraria l’existència de dominis profunds de l’aqüífer en els 
quals s’acumularia el CO2, en condicions d’aigües altes, per difusió... Aquests dominis 
serien físicament assimilables a estructures laterals a l’eix de drenatge, anàlogues als 
sistemes annexos (Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980), les 
quals constituirien els reservoris profunds del sistema.

Una tercera possibilitat seria que els altres materials (conglomerats, gresos i pelites del 
Carbonífer, que afloren en una gran extensió) actuïn com a aqüitards, subministrant el 
CO2 a les parts profundes a partir d’una infiltració lenta de tipus difàsic, anàloga a la 
dels medis granulars (fissurats) (Bakalowicz, 1979 a, b).

A partir de tot el que s’ha exposat es poden plantejar dos interrogants de gran interès i 
transcendència per explicar els processos que caracteritzen la unitat de Joeu. El primer és 
quin és l’origen, en sistemes com el de Joeu, del CO2 i quin és el vector de transport que 
l’introdueix a les zones profundes i fa possible la dissolució en aquestes parts de l’aqüífer, 
originant, a la vegada, un desenvolupament important de la carstificació en profunditat. El 
segon és d’on procedeix el CO2 que s’incorpora a l’escolament en aigües baixes.

A la unitat de Joeu l’evolució de tipus estacional del CO2 està controlada per l’evolució 
de les condicions hidrodinàmiques de la conca d’alimentació al llarg del cicle hidrològic 
i per l’evolució que experimenta el flux de CO2 que acompanya l’escolament superficial. 
De fet, com ja s’ha comentat anteriorment, el comportament hidrodinàmic estacional (i, 
segons aquest comportament, hi ha tanmateix una evolució dels cabals a la font) és el 
que determina en definitiva els cabals als Uelhs deth Joeu.

Una vegada s’assoleix la situació d’aigües baixes (no hi ha esgotament) a Joeu el CO2 
augmenta progressivament.
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Al sistema de Joeu, i així succeeix també amb altres paràmetres hidrogeoquímics, 
l’evolució del CO2 està completament determinada per les condicions hidrodinàmiques 
del sistema.

b) L’DpH

Aquest paràmetre ha estat estudiat durant el període comprès entre 1988 i 1991. El va-
lor mitjà és de -0.31, el màxim de -0.01 i el mínim de -0.7. L'amplitud de 0.69 és, doncs, 
significativa i indica la forta variabilitat a la qual aquest paràmetre és sotmès (taula 9; 
figura 43).

DpHc

mitjana mínim màxim n

UELHS DETH JOEU -0.31 -0.70 0.05 85

PÈRDUA D’AIGUALLUTS -2.18 -2.77 -1.34 20

Taula 9: DpH als Uelhs deth Joeu i a la pèrdua d’Aigualluts.

El valors compresos entre -0.05 > DpH < +0.05 (Bakalowicz, 1980) s'interpreten a 
l'equilibri. A Joeu hi ha valors de l’índex de saturació que es poden considerar quasi a 
l’equilibri, és a dir, que mostren una certa tendència cap a condicions properes a l'equi-
libri químic, però d'una manera isolada i puntual. Fora d'aquestes situacions i, d'una 
manera general i sistemàtica, els valors se situen lluny de l'equilibri i són infrasaturats

Figura 43: Variació de l’DpH als Uelhs deth Joeu.

Així, una de les característiques més remarcables del sistema de Joeu és que els valors 
de l’índex de saturació (DpH) calculats respecte de la calcita, són, en la totalitat del 
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període estudiat de 1988 a 1991, sempre infrasaturats. És a dir, les aigües conserven 
a la sortida del sistema, amb major o menor grau, capacitat de dissolució. En el cas 
de Joeu això és així fins i tot en el període d'aigües baixes. És interessant assenyalar 
que els aqüífers càrstics, en aquesta situació, aporten les aigües amb major temps de 
permanència a l'aqüífer, les més mineralitzades i les que es caracteritzen per valors de 
CO2 més baixos i índexs de saturació amb valors a l’equilibri o clarament sobresaturats 
(Bakalowicz, 1979 a). En efecte, són molts els exemples amb aquestes característiques, 
senzillament perquè són les pròpies del comportament d’aqüífers càrstics, com Baget 
i Fontestorbes a França i dels sistemes com el de les Fonts del Llobregat, l’Adou del 
Bastareny i la Fou de Bor a l’alt Llobregat i alt Segre, i també d’aqüífers de caràcter en-
cara més mediterrani, com els de Carme-Capellades i Rellinars (Freixes, 1986).

Aquesta situació de quasi permanent infrasaturació de les aigües dels Uelhs deth Joeu 
és particular i, pel que sembla, característica de determinats aqüífers de l’alta munta-
nya. Els exemples consultats a la literatura de sistemes hidrogeològics d’alta munta-
nya o bé alpins o de regions polars no presenten evolucions comparables amb la de 
l’índex de saturació de Joeu. No obstant, en el treball de Hess i White (1989) sí que 
es descriuen evolucions de l’índex de saturació amb valors permanentment o quasi 
permanentment infrasaturats en períodes de llarga duració (cicle hidrològic, períodes 
interanuals...). Aquesta infrasaturació caracteritza diversos exemples a l’àrea del Mam-
moth Cave (a Kentucky, als Apalatxes): Turnhole Spring, Haney Spring i Graham Spring. 
L’explicació dels autors estableix una relació entre la infrasaturació i els “conduit flow 
systems” i altres aspectes: temps de trànsit petits... No obstant, cal tenir present que 
en els aqüífers del Parc Natural del Mammoth Cave les concentracions de CO2 són molt 
superiors a les dels sistemes de la Val d’Aran.

Un altre aspecte d’interès i original és que no existeix correlació entre els valors de la 
pCO2 i l’DpH, mentre que els aqüífers càrstics de muntanya com Baget (Bakalowicz, 
1979 a) es caracteritzen per una correlació significativa i negativa (elevada i negativa). 
És a dir, normalment les concentracions de CO2 importants van acompanyades d’ín-
dexs de saturació infrasaturats; això s’observa bé en els episodis de crescuda. Aquesta 
situació, de forta o, fins i tot, elevada correlació entre la pCO2 i l’DpH, s'ha observat en 
diferents modalitats de la circulació hídrica en el carst. Així, en la circulació a la zona no 
saturada, aquests paràmetres han estat definidors del tipus d'infiltració, com succeeix 
amb la conceptualització hidrogeoquímica de la infiltració lenta (Fleyfel, 1979; Bakalo-
wicz, 1979 a, 1995; Botton, 1984; Freixes, 1986; Bakalowicz i Jusserand, 1986).

Al sistema de Joeu no és així, doncs no hi ha correlació entre I’DpH i pCO2 (r
2 = 0.00001). 

D’aquí que no sigui fàcil aportar noves consideracions o interpretacions a l’evolució ob-
servada. La significació i la interpretació d’aquest paràmetre és problemàtica i difícil i, 
en conseqüència, es fa necessària l’obtenció de dades de camp amb major densitat 
durant el període hivernal, sobretot amb l’objectiu de precisar l’origen del CO2 i la di-
nàmica dels seus fluxos a l’aqüífer, particularment la caracterització dels fluxos de CO2 
d’entrada i sortida.

L’evolució del sistema químic calcocarbònic es produeix en condicions allunyades de 
l’equilibri. Per tant, és problemàtica, fins i tot, la utilització de paràmetres com I’DpH 
i pCO2, doncs l’estudi de l’equilibri a partir d’aquestes variables pressuposa que els 
equilibris s’hagin aconseguit (Bakalowicz, 1979 a). La conceptualització i modelització 
de sistemes allunyats de l’equilibri passa forçosament per la termodinàmica del no-
equilibri o termodinàmica generalitzada (Prigogine, 1974). La modelització, però, en un 
sistema com el de Joeu, és problemàtica, doncs és evident que l’estructura de l’aqüífer 
és altament heterogènia (tant a la zona no saturada com a la saturada) i el flux té un 
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comportament variable –de turbulent a laminar– segons l’estat del sistema. Aquests 
darrers anys s’ha iniciat una línia de treball amb l’objectiu de modelitzar fenòmens allu-
nyats de l’equilibri i en els quals se superposen dos processos en l’espai i en el temps, 
exactament com succeeix en els sistemes càrstics en els quals hi ha un acoblament de 
flux i reacció química (Steefel i Lasaga, 1990; Lasaga, 1997), No obstant, com a molt 
s’han modelitzat o simulat processos a l’escala de laboratori i per a condicions de flux 
de Darcy, és a dir, per condicions hidrodinàmiques molt restringides.

Més endavant es comentaran aquestes idees en el tractament factorial de les dades i, 
particularment, de les variables del sistema calcocarbònic. És a dir, es concretaran con-
dicions per veure l’evolució del sistema, com per exemple considerar-lo, químicament, 
obert o tancat.

3.2.2.5.2.5 Sulfats, clorurs, sodi i potassi

La concentració en ió sulfat de la ressurgència dels Uelhs deth Joeu és significativa, 
amb un valor mitjà de 3.58 mg/l. Per la seva concentració és el tercer ió, darrera del 
bicarbonat i el calci, en la composició química de les aigües de la font. El valor màxim 
és de 7.3 mg/l i el mínim de 0.8 mg/l (taula 10).

Uelhs deth Joeu

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 3.58 0.8 7.3 6.5

Clorurs (mg/l) 0.29 0.01 0.7 0.69

Sodi (mg/l) 0.35 0.06 0.8 0.74

Potassi (mg/l) 0.11 0.02 0.3 0.28

Taula10: Sulfats, clorurs, sodi i potassi als Uelhs deth Joeu (n=85).

L’ió sulfat segueix un esquema d’evolució comparable al de la conductivitat, bicarbonat 
i calci. És a dir, que té una evolució en funció de les aportacions hídriques i de marcat 
caràcter estacional. L’observació del cicle 1988-1989 il·lustra molt bé l’evolució: una 
disminució força pronunciada d’acord amb la puja del cabal, un mínim o mínims molt 
definits coincidint amb el cabals més elevats i un augment progressiu en la recessió de 
l’hidrograma (figura 44). La resta de cicles mostren el mateix esquema, encara que el 
nombre d’observacions és inferior i les evolucions no estan tan ben definides.

L’ió clorur als Uelhs deth Joeu té una concentració mitjana de 0.29 mg/l, un valor màxim 
de 0.7 mg/l i un mínim de 0.01 mg/l. Com succeeix amb l’ió sulfat, té també un esquema 
d’evolució determinat pel període de crescuda estacional (figura 44). En el cicle 1988-
1989 s’observa molt bé el valor mínim, que coincideix amb els cabals més elevats. El 
mínim és precedit per una disminució d’evolució comparable a la de l’ió sulfat, mentre 
que l’augment que experimenta en la recessió és molt lent. La interpretació dels cicles 
restants no és tan senzilla, encara que, en general, hi ha una bona correspondència 
entre el cabals més elevats de l’hidrograma i el mínims en ió clorur més marcats.
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El sodi té concentracions molt baixes amb un valor mitjà de 0.35 mg/l. El màxim és de 
0.8 mg/l i el mínim de 0.06 mg/l. Aquest ió experimenta una forta variabilitat en el cicle 
hidrològic, la qual cosa fa que la seva evolució aparegui molt ben definida. En el cicle 
1988-1989 s’observa clarament una evolució de tipus estacional lligada a les variacions 
de cabal de la crescuda estacional, tal i com s’ha comentat pels altres ions. L’esquema 
presenta tres parts ben definides: una disminució pronunciada relacionada amb la puja 
del cabal, uns mínims que coincideixen amb els cabals més elevats i un augment de la 
concentració molt lent en la recessió de l’hidrograma. En els cicles restants s’observa 
la mateixa evolució, però no tan ben definida.

El potassi és l’ió que té les concentracions més baixes de tots els analitzats a la font 
del sistema. La concentració mitjana és 0.11 mg/l, la màxima 0.3 mg/l i la mínima 0.02 
mg/l. En el cicle 1988-1989 s’observa, amb una bona definició, l’esquema d’evolució 
relacionat amb el període d’aigües altes o crescuda estacional (figura 44) En efecte, la 
concentració del potassi experimenta una evolució amb tres parts diferenciades: la dis-
minució relacionada amb la puja del cabal, uns mínims que coincideixen amb els cabals 
més elevats i un augment molt lent a la recessió de l’hidrograma. En els cicles restants 
l’esquema no s’observa.

Figura 44: Variació dels ions sulfat, clorur, sodi i potassi als Uelhs deth Joeu.
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3.2.2.5.2.6 Nitrats

Les concentracions de l’ió nitrat amb un valor de mitjà de 0.72 mg/l es poden conside-
rar com a poc importants. El valor màxim és d’1.9 mg/l i el mínim de 0.0 mg/l.

L’evolució de la concentració de l’ió nitrat en el cicle 1988-1989 segueix l’esquema 
que determina la crescuda estacional, amb les tres parts que s’han distingit en altres 
ions: una disminució relacionable amb la puja de cabal, dos mínims que es relacionen 
amb els cabals més elevats i un augment bastant marcat amb una posterior estabilit-
zació a la recessió. L’esquema no és tan clar en els cicles restants. Tot i que els mínims 
coincideixen força bé amb els cabals més elevats de l’hidrograma, les altres parts del 
l’esquema són més difícils de definir.

L’origen dels nitrats a les aigües dels Uelhs deth Joeu s’ha de situar en les activitats de 
pastura existents a la conca del sistema. Aquestes activitats es desenvolupen sobretot 
en el període estival.

3.2.2.5.2.7 Anàlisi Factorial de Components Principals

Les dades que s’analitzen són les que corresponen a quasi set cicles hidrològics de 
mostreig i mesures als Uelhs deth Joeu, del 1988 al 1994. Les variables amb les que 
es treballa són: cabal, temperatura, pH, TAC (bicarbonats), TH (calci + magnesi), pCO2, 
DpH, calci, magnesi, sodi, potassi, clorurs, sulfats i nitrats. Les figures 41, 42, 43 i 44 
il·lustren l'evolució de les diferents variables al llarg dels cicles.

El factor I explica el 49,3 % de la variabilitat observada i oposa les variables TAC, TH, calci, 
sulfats, pCO2, sodi i, en menor mesura, magnesi, al pH i al cabal. El factor II, que explica el 
14.4 % de la variabilitat, oposa la temperatura als nitrats, clorurs i cabal. El factor III, que 
contribueix en un 11.4 % a la variància total, agrupa en un extrem el potassi, l’DpH i, en me-
nor mesura, el pH. El factor IV, que només explica el 7.1 % de la variància, apareix molt mal 
definit. Finalment, el factor V (5.2 % de contribució a la variabilitat) està definit pel magnesi.

Els resultats més clars apareixen en el dos primers eixos principals i, per tant, tota la 
discussió se centra en el pla factorial I-II.

Espai de les variables:

El pla factorial I-II explica el 63.7% de la variabilitat (figura 45). La correlació entre la 
pCO2 i l’DpH és gairebé nul·la, cosa que posa de manifest que no hi ha un bon bescanvi 
en la interfase aire-aigua (si més no a la informació que arriba a la ressurgència). Aquest 
resultat indica que en aquest sistema predomina la infiltració en pèrdues (Mangin, 1975 
a; Bakalowicz, 1977 b, 1979 a, 1981, 1995), comportant-se, sobretot en períodes d’ai-
gües altes, més aviat com un sistema tancat.

El factor I es pot definir com el temps de permanència de l’aigua a l’aqüífer.

L’associació entre mineralització (bicarbonats i calci) i sulfats (factor I), i la seva oposició 
al cabal (Q), indica que l’ió sulfat podria originar-se en part a partir de l’oxidació de les 
pirites, procés que necessita un temps de contacte llarg.

La bona correlació positiva entre els nitrats i els clorurs, i la seva oposició a la tempera-
tura (factor II) indica que és a la conca d’alimentació on l’aigua incorpora aquests ions. 
Així, el factor II informa sobre l’origen espacial de l’aigua.
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Figura 45: Espai de les variables de l’ACP dels Uelhs deth Joeu.

Espai de les unitats estadístiques:

És possible diferenciar tres tipus o grups d’aigua en el context de l’hidrograma (figura 46).

De la crescuda es poden distingir d’una part la puja o augment de cabal (i els cabals 
més elevats de la punta de crescuda) i, de l’altra, la decrescuda. A més hi ha el període 
d’aigües baixes que és assimilable a l’esgotament (o tendència a l’esgotament). Aques-
tes tres situacions hidrodinàmiques tenen unes marques geoquímiques definides.

Aigües de les puges o branca ascendent i cabals més elevats de les crescudes (a):

§ La fusió de la neu és màxima i això determina l’augment del cabal.

§ Disminueix la mineralització en funció de l’augment de cabal de les aportacions 
als engolidors o pèrdues (aigües d’origen nival).

§ Disminució de la pCO2: tot i que correspon al període de màxima producció de 
CO2 als sòls. Això s’explica per tractar-se d’aigües d’origen nival i pel fet que el 
tipus d’infiltració en pèrdues es comporta geoquímicament com un sistema més 
aviat tancat.
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§ Disminució dels sulfats: el seu origen per tant ha de relacionar-se principalment 
amb l’oxidació de les pirites i amb fluxos de temps de trànsit lent.
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Figura 46: Espai de les unitats estadístiques de l’ACP dels Uelhs deth Joeu.

Aigües de les decrescudes (b):

§ Disminució del cabal. Les disminucions de les aportacions per fusió de neu su-
posen una disminució del cabal a les pèrdues (regressió generalitzada del man-
tell nival). És més marcada l’aportació per fusió de les glaceres.

§ Augment de la temperatura. En relació amb l’augment de la temperatura ambi-
ental i l’augment de la temperatura de reservoris com els llacs de la conca i, en 
general, de les aportacions superficials abans d’infiltrar-se a les pèrdues.

§ Disminució dels clorurs i nitrats: les aigües de fusió de la neu haurien rentat els 
sòls on s’acumulen aquest ions.

Aigües de cabals baixos i/o tendència a l’esgotament (corresponen a les aigües de 
la transició de la decrescuda a l’esgotament i, pròpiament, a les aigües de l’esgota-
ment) (c):

§ Disminució del cabal: màxima disminució de les aportacions del cicle (innivació i 
constitució del mantell nival en condicions de baixes temperatures ambientals). 
A ple hivern la infiltració a les pèrdues pot ser quasi nul·la.
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§ Augment de la mineralització: en condicions d’esgotament s’impliquen aigües 
de major temps de permanència i, per tant, més mineralitzades. També es pot 
considerar una relativa major incidència d’aigües d’infiltració lenta (i ràpida), si 
es té en compte l’escassa o nul·la funcionalitat de les pèrdues.

§ Augment del CO2: possible aportació de CO2 a partir de la infiltració lenta (sem-
pre en molt baixes concentracions) i també possible aportació per incorporació 
de CO2 emmagatzemat a les parts profundes del carst (zona saturada).

§ Augment dels sulfats: per oxidació de les pirites i augment del temps de trànsit i, 
per tant, de contacte entre l’aigua i les mineralitzacions de sulfurs.

3.2.2.6 Cicle hidrològic i crescudes en els Uelhs deth Joeu i el Forat dels Aigua-
lluts: cabal, temperatura i conductivitat

3.2.2.6.1 Cicle hidrològic

Les dades en continu dels Uelhs deth Joeu i del Forat dels Aigualluts contribueixen 
d’una forma significativa a la recerca experimental que s’ha realitzat només amb dades 
sistemàtiques i discretes. A continuació es fa una síntesi dels resultats en continu de la 
ressurgència de Joeu i del Forat dels Aigualluts, que de fet són els dos punts més re-
presentatius del sistema. El monitoratge s’ha realitzat en tres característiques bàsiques: 
el cabal, la temperatura i la conductivitat (Andrieux, 1972, 1976, 1978; Mangin, 1975 a; 
Eberentz 1975; Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980; Rouch, 1978, 1980 d, 
1986; Freixes, 1986; Freixes et al., 1997). També es va fer el monitoratge del radó, però 
no es presentaran els resultats (vegeu notablement Morin, 1992, 1995).

Les dades del monitoratge confirmen la caracterització realitzada amb dades discretes 
i permeten introduir precisions relatives al comportament hidrodinàmic, tèrmic i químic 
a partir de l’anàlisi de les respectives respostes.

El cicle analitzat per al període de març de 1996 a febrer de 1997 permet comparar les 
evolucions de cabal, temperatura i conductivitat dels Uelhs deth Joeu i el Forat d’Ai-
gualluts (figures 31, 47 i 48).

De l’anàlisi del cicle es constata l’interès del període escollit, doncs en la hidrologia 
de l’alta muntanya, sobretot es posen en evidència dos períodes cabdals: un d’aigües 
altes (crescuda i decrescuda amb fort cabals) i un d’aigües baixes (tendència a l’esgo-
tament i esgotament). El primer és l’expressió de la influència del període de fusió del 
mantell nival i es desenvolupa de finals d’hivern a la tardor, és a dir, fonamentalment a 
la primavera-estiu, i el segon caracteritza clarament el període hivernal, on les pèrdues 
(cas d’Aigualluts, figura 31, i la Renclusa i, en definitiva, el conjunt de pèrdues) aporten 
els cabals més baixos del cicle. Cal remarcar que es pot definir un període d’aigües 
baixes i no pròpiament un període d’esgotament. El sistema manté, probablement sem-
pre, un cert funcionament influenciat. Aquesta consideració és molt important de cara 
a avaluar el volum dinàmic del sistema: els resultats dels càlculs realitzats s’han d’inter-
pretar com una primera aproximació o estimació.

És interessant assenyalar com en el període d’aigües altes es superposen els efectes 
de la fusió del neu i dels episodis de precipitació líquida que es produeixen a la prima-
vera-estiu; això s’observa tant a l’hidrograma dels Uelhs deth Joeu com al del Forat 
dels Aigualluts.
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Figura 47: Variació de la temperatura de l’aigua a Aigualluts i als Uelhs deth Joeu.

Figura 48: Variació de la conductivitat a Aigualluts i als Uelhs deth Joeu.

En tot el cicle s’observa un paral·lelisme molt marcat entre les evolucions del cabal del 
Forat dels Aigualluts i dels Uelhs deth Joeu (vegeu figura 31).

Del període d’aigües altes és remarcable l’existència de crescudes diàries que respo-
nen al cicle tèrmic diari. Aquestes crescudes diàries s’observen tant a l’hidrograma del 
Forat dels Aigualluts com al dels Uelhs deth Joeu i influeixen la temperatura i la conduc-
tivitat, que també presenten una fluctuació diària (figura 49).

La temperatura de la ressurgència analitzada en el cicle hidrològic (figura 47) es ca-
racteritza per una evolució segons l’esquema o patró abans exposat per als cicles del 
període de 1988 a 1991 (vegeu figura 36). Així mateix, les dades en continu de la res-
surgència del Uelhs deth Joeu analitzades per als diferents cicles del període que va 
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de l’any 1994 al 2000 (figura 50) constaten molt bé la descripció realitzada amb dades 
discretes. Cicle a cicle es pot reconèixer l’evolució segons l’esquema que fa evident 
que hi ha quatre períodes diferenciats: tendència a la temperatura d’equilibri, mínima 
temperatura, màxima temperatura i mínim tardoral, tal i com s’ha descrit per a les dades 
discretes i confirmant que l’esquema d’evolució de la temperatura del sistema de Joeu 
al llarg del cicle hidrològic és original i complex. En el període analitzat en continu de la 
temperatura (del 1994 al 2000) el valor màxim és 9.9 ºC, el mínim 4.1 ºC, la mitjana 6.4 
ºC i l’amplitud absoluta 5.8 ºC. Aquests resultats són molt coherents amb els obtinguts 
en el seguiment discret (vegeu taula 4).

Figura 49: Variació diària del cabal, la temperatura i la conductivitat als Uelhs deth Joeu.
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Figura 50 : Cabal i temperatura en els cicles del període 1994-2000 als Uelhs deth Joeu.

La temperatura als Aigualluts té un esquema més senzill. Les temperatures màximes 
s’assoleixen el mes d’agost (agost-setembre) i les mínimes a l’hivern, particularment el 
mes de gener (només algunes dècimes de ºC) coincidint amb els cabals més baixos del 
cicle aportats per la pèrdua.

Les temperatures màximes dels Aigualluts s’observen quan el mantell de neu a la conca 
del sistema ha disminuït de manera molt significativa. És interessant remarcar que les 
temperatures màximes als Aigualluts influeixen de forma molt important les temperatu-
res màximes enregistrades als Uelhs deth Joeu, com es pot veure a la figura 47.

La conductivitat mostra un esquema d’evolució relativament senzill a la pèrdua d’Ai-
gualluts. Les mínimes mineralitzacions (entre 10 i 15 mS/cm) es corresponen bé amb els 
cabals màxims del període d’aigües altes que origina la fusió del mantell nival. L’evolu-
ció de la conductivitat del Forat dels Aigualluts és molt comparable amb l’evolució dels 
Uelhs deth Joeu (figura 49).

La conductivitat als Uelhs deth Joeu mostra també un esquema senzill, comparable 
amb el dels Aigualluts. El valors varien entre 35 i 95 mS/cm. Els valors més baixos (varis 
mínims) indiquen que la mineralització més baixa correspon al període d’aigües altes, 
és a dir, als cabals màxims de la ressurgència.

A l’inici del període d’aigües altes, la disminució dels valors de la conductivitat és més 
pronunciada, tant als Aigualluts com als Uelhs deth Joeu, mentre que l’augment de la 
conductivitat que es produeix a la part final del període és progressiu. La disminució és 
més marcada, doncs l’efecte de dilució de les aportacions de l’inici del període d’aigües 
altes és molt fort.

L’estudi dels cicles hidrològics pel que fa al cabal i la conductivitat per al període de 
1994 al 2000 també confirma l’esquema d’evolució obtingut amb les dades discretes 
(figura 51). Com ja s’ha comentat anteriorment es pot utilitzar la conductivitat, la mine-
ralització o bé, els bicarbonats, ja que aporten el mateix tipus d’informació. En efecte, 
quan s’ha analitzat l’esquema o patró d’evolució del bicarbonats s’han distingit tres 
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parts diferenciades: la disminució que experimenta la concentració amb l’augment del 
cabal, el mínim o mínims que s’assoleixen amb els cabals més elevats i l’augment pos-
terior de la concentració que coincideix amb la disminució dels cabals que correspon a 
l’etapa final del període d’aigües altes (decrescuda i tendència a l’esgotament); aquest 
esquema d’evolució dels bicarbonats es repeteix cicle rere cicle.

L’esquema d’evolució té una relació estreta amb la hidrodinàmica del sistema, que està 
molt influïda per les característiques meteorològiques del cicle hidrològic: innivació i 
fusió del mantell nival. En efecte, les característiques de la meteorologia (temperatura 
de l’aire, precipitació en forma de neu i precipitació líquida...) del cicle hidrològic anual 
influeixen la fusió d’un mantell nival que té un desenvolupament considerable i ocupa la 
totalitat de la conca (30 km2). No obstant, les dades en continu de cabal i conductivitat 
permeten introduir algunes matisacions interessants.
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Figura 51: Cabal i conductivitat en els cicles del període 1994-2000 als Uelhs deth Joeu.

L’esquema d’evolució el determina la crescuda estacional que al sistema dels Uelhs 
deth Joeu es produeix com a conseqüència de la fusió del mantell nival i la seva influ-
ència hidrològica que és molt marcada (tant a les pèrdues com a la ressurgència) (vegeu 
notablement Singh and Singh, 2001 i Freixes et al., 1998 a, b), però analitzada en detall 
la crescuda estacional té una complexitat considerable com a conseqüència del de-
senvolupament d’altres crescudes originades per episodis de precipitació líquida que 
poden ser molt importants i que poden influir i caracteritzar la branca ascendent, els 
cabals punta i la branca descendent de la crescuda estacional, com s’observa molt bé 
en el hidrogrames de cabal de període 1994-2000 (figura 51). Encara que els valors de 
major conductivitat sempre coincideixen amb els cabals més baixos i amb la tendèn-
cia de l’hidrograma a l’esgotament que és quan s’impliquen més a la ressurgència les 
aigües que provenen dels reservoris de la zona saturada, aquesta aportació d’aigües 
més mineralitzades no es fa particularment evident a l’hidrograma de conductivitat. 
L’evolució cap a una major mineralització fins arribar als valor màxims de cada cicle, es 
produeix com una continuació de l’evolució cap a una major mineralització que ja s’ob-
serva en la decrescuda de la crescuda estacional, això succeeix així independentment 
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de la incidència d’episodis de precipitació líquida que originen crescudes que determi-
nen mínims més o menys marcats en la branca ascendent de la conductivitat. Així la 
conductivitat o mineralització no aportaria informació relativa a les aigües que provenen 
de la zona saturada, a diferència del que s’observa en l’evolució de la temperatura, si 
més no en aquesta primera anàlisi o aproximació qualitativa que s’ha realitzat.

Per finalitzar aquests comentaris sobre l’evolució de la conductivitat en els diferents cicles 
hidrològics, només insistir que s’observa una certa asimetria de l’hidrograma de conducti-
vitat: la branca de disminució de la conductivitat sempre en més pronunciada que la branca 
ascendent, en la que l’augment de conductivitat és més progressiu. Això és el que succeeix 
exactament amb els bicarbonats i el calci (vegeu figura 41). Els resultats de la conductivitat 
(a 20 ºC) obtinguts en el monitoratge (1994-2000) amb un valor màxim de 107.7 µS/cm, un 
mínim de 27.3 µS/cm, una mitjana de 66.6 µS/cm i una amplitud absoluta de 80.4 µS/cm, 
són coherents amb els obtinguts en el període d’observacions discretes (vegeu taula 5).

3.2.2.6.2 Anàlisi de crescudes als Uelhs deth Joeu

L’anàlisi dels hidrogrames de cabal i les evolucions de la temperatura i la conducti-
vitat mostren que hi ha situacions diferents i fortament contrastades al llarg de cicle 
hidrològic. A continuació es realitza una anàlisi de crescudes a partir de les evolucions 
i respostes del cabal, la temperatura i la conductivitat en diferents moments del cicle 
(aigües altes i aigües baixes).

A l’inici del període d’aigües altes als Uelhs deth Joeu es produeixen crescudes com-
plexes que expressen d’una banda el fort augment del cabal que experimenten les 
pèrdues a la conca com a conseqüència de la fusió massiva del mantell nival i, de l’altra 
banda, la fluctuació de cabal deguda al cicle tèrmic diari (figura 52). L’augment de cabal 
d’aquesta crescuda complexa influeix la temperatura i la conductivitat, que presenten 
evolucions completament oposades a la del cabal. En el cas de la temperatura es veu 
una marcada disminució (un mínim o mínims de temperatura) com a conseqüència de 
la incorporació a les pèrdues d’aigües més fredes. I en el cas de la conductivitat es veu 
un clar efecte de dilució (un mínim o mínims de la conductivitat) a partir de les aigües 
menys mineralitzades aportades per les pèrdues.

L’anàlisi del període d’aigües baixes (tardor i, sobretot, hivern) té un interès particular, 
doncs permet observar les evolucions en les condicions menys influenciades del siste-
ma. En aquestes condicions es podrien fer més evidents les característiques de la zona 
saturada i particularment el grau de significació de les reserves dinàmiques.

De fet en el període tardoral (i final d’estiu) hi ha importants crescudes originades per 
episodis de pluja líquida que tenen una gran influència a la ressurgència i que determi-
nen respostes interessants d’analitzar (figures 53, 54 i 55). En les diferents crescudes 
(algunes amb cabals molt importants (entre 8 i 10 m3/s de cabal màxim)) s’observa 
sempre el mateix esquema de resposta: l’augment del cabal determina sempre unes 
respostes tèrmiques i químiques (conductivitat) característiques, que consisteixen en 
una disminució molt marcada tant de la temperatura com de la conductivitat. A més, 
s’observa de forma general en totes les crescudes que el màxim de cabal coincideix 
molt bé amb el mínim de temperatura i conductivitat. Aquest tipus de respostes són ca-
racterístiques d’aqüífers o sistemes càrstics en els quals les estructures-reservori de la 
zona saturada són poc o molt poc importants. És a dir, no s’observa l’efecte de descàr-
rega que caracteritza els aqüífers amb reserves dinàmiques significatives o importants. 
A Joeu sembla que no hi ha efecte de descàrrega en les respostes tèrmiques i quími-
ques i, per tant, això, si més no, qüestiona la possible existència de reserves dinàmi-
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ques d’una certa significació a la seva zona saturada. Per tant, el tipus de resposta que 
s’observa és un argument per a qüestionar els càlculs abans realitzats sobre el volum 
dinàmic. Aquesta, indubtablement, és una qüestió en la qual caldrà insistir en el futur.
És pròpiament a l’hivern que es produeixen les condicions de menor influència. No obs-
tant, en els diferents períodes d’aigües baixes estudiats, la influència de les aportacions 
que provenen de la conca càrstica no és menyspreable.

A l’hivern, es pot observar com crescudes originades als Aigualluts per episodis de 
pluja d’una certa significació (entre 1 i 2 m3/s de cabal màxim ) tenen una resposta molt 
poc marcada a la ressurgència. Aquestes febles respostes es donen tant en el cabal 
com en la temperatura i la conductivitat (figura 56). A la crescuda de gener (figura 57) 
dels Uelhs deth Joeu s’observa una feble variació del cabal i de la conductivitat, però 
no hi ha resposta en la temperatura.

Figura 52: Variacions diàries de cabal (temperatura i conductivitat) a l’inici de la crescuda estaci-
onal als Uelhs deth Joeu.
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Figura 53: Respostes de la temperatura i la conductivitat a una crescuda de tardor als Uelhs deth 
Joeu (setembre 1994).
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Figura 54: Resposta de la temperatura i la conductivitat a una crescuda de tardor (octubre 1994).
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Figura 55: Resposta de la temperatura i la conductivitat a una crescuda de tardor (novembre 
1994).
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Figura 56: Respostes de cabal, temperatura i conductivitat a Aigualluts i Joeu en període d’ai-
gües baixes (febrer 1996).
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Figura 57: Respostes de cabal, temperatura i conductivitat a Aigualluts i Joeu en període d’ai-
gües baixes (gener 1996).
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3.2.2.7 Conclusions

3.2.2.7.1 Model conceptual

En l’esquema o estructura del sistema hidrogeològic de Joeu cal distingir dues parts 
molt ben diferenciades, les quals són una conseqüència de la marcada estructura bi-
nària del sistema. D’una banda hi ha la conca d’alimentació de caràcter quasi com-
pletament al·lòcton i, de l’altra, l’aqüífer, que té una constitució complexa i una ben 
desenvolupada estructura de drenatge.

Però en el sistema de Joeu, des d’un punt de vista funcional, s’hi poden distingir tres 
parts o subsistemes ben definits: la conca impermeable, la zona no saturada i la zona 
saturada.

De la conca impermeable són especialment rellevants, en l’esquema hidrològic del sis-
tema, les subconques d’Aigualluts i de la Renclusa, que defineixen l’aportació més 
important.

Quant a la zona no saturada, s’hauria de distingir entre la que es desenvolupa a partir 
de les pèrdues més importants (Aigualluts i Renclusa), que es caracteritzaria per una 
estructura càrstica de tipus filiforme i una organització de la circulació molt influïda per 
l’estructura de drenatge que es desenvolupa a partir de les aportacions a les pèrdues 
(circulació tipus escorrentia subterrània), i la zona no saturada que es desenvolupa en 
els afloraments calcaris no relacionats amb cap pèrdua important o allunyats d’aques-
tes (aquests tipus d’afloraments tenen una extensió poc important en el sistema), on hi 
hauria una organització de la circulació amb infiltració ràpida i lenta; els afloraments que 
podrien observar més clarament aquestes característiques serien els de l’anticlinal del 
coll de l’Hòro (les parts més allunyades de les pèrdues d’Hòro d’Aran i de Pois) i els de 
l’alt Nere, encara que amb menor grau.

La zona saturada observa els dos elements propis d’un carst desenvolupat en un es-
quema binari: d’una banda una estructura de drenatge relativament ben desenvolupada 
i de tipus filiforme i, de l’altra, unes estructures-reservori o sistemes annexos al drenat-
ge a una profunditat semblant a la que es desenvolupa el dren, doncs es tracta d’un 
carst de tipus jurassià.

Les diferents característiques analitzades en relació amb la hidrodinàmica i l’estructura 
del sistema de Joeu posen en evidència un grau de carstificació de mitjà a important, 
indicant, en conseqüència, que el desenvolupament del sistema ha estat i està presidit 
per un elevat potencial de carstificació. En el proper apartat es tracta d’aquesta qüestió.

A més, l’estructura de drenatge de l’aqüífer, com ja s’ha comentat, ha de ser obliga-
tòriament de tipus filiforme i amb la carstificació més desenvolupada aigua amunt que 
aigua avall. És a dir, existeix una estructura de drenatge d’aigua amunt a aigua avall de 
tipus jerarquitzat i no en xarxa. No obstant això, el caràcter captiu de l’aqüífer, imposat 
pels materials impermeables del Carbonífer, obliga a un circulació relativament profun-
da i controlada per la geometria del contacte entre les calcàries del Devonià superior-
Carbonífer inferior i els gresos del Carbonífer inferior.

El tipus de perfil transversal que correspondria al potencial de carstificació seria el 
propi d’un sistema de tipus jurassià, és a dir, molt rectilini de dalt a baix, com el que 
caracteritza nombrosos exemples pirinencs: carsts de Baget i Aliou (Mangin, 1975 a), 
Arañonera (Cervelló, 2005) i Alba (Freixes et al., 1998 a). Això, però, no és del tot pos-
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sible a Joeu, doncs la geometria de l’estructura geològica suposa el confinament de la 
circulació subterrània. A Joeu, l’energia no emprada en originar una estructura de dre-
natge, relativament poc profunda i rectilínia, es podria haver utilitzat en la gènesi d’una 
estructura de drenatge amb conductes de dimensions encara més importants i, neces-
sàriament, a una certa profunditat. Aquesta estructura de drenatge es desenvoluparia, 
molt possiblement, a prop o seguint el contacte de les calcàries metamòrfiques amb els 
gresos. Com més endavant s’explicarà, a la unitat hidrogeològica de Tèrme-Pila, enca-
ra que el grau de carstificació és significativament inferior, ha de succeir exactament el 
mateix (almenys a l’estructura drenada per la Font de la Pila).

És difícil precisar l’estructura de la zona saturada de Joeu, però, a part de l’evident 
estructura de drenatge, han d’existir estructures-reservori laterals més o menys desen-
volupades. Per precisar l’estructura de la zona saturada cal aprofundir en el coneixe-
ment hidrodinàmic de l’aqüífer, particularment en el tractament dels hidrogrames i en 
l’avaluació del volum dinàmic i de les reserves profundes.

3.2.2.7.2 Potencial de carstificació

Les característiques del carst o sistema dels Uelhs deth Joeu permeten una interessant 
reflexió des del punt de vista del potencial de carstificació (Mangin, 1978 c; Freixes, 
1993, 1995 a; Freixes et al., 1998 b). L’anàlisi del potencial de carstificació del siste-
ma de Joeu, és a dir, l’anàlisi de les condicions que presideixen el desenvolupament 
d’aquest carst, té un interès enorme en el marc de l’estudi dels carsts d’alta muntanya, 
en els quals els fenòmens de captura i l’alimentació al·lòctona tenen un paper cabdal. 
En aquest sentit, el sistema de Joeu és paradigmàtic. Les conclusions d’aquesta anàlisi 
són, sobretot, una referència en la interpretació i comprensió de la resta d’exemples 
aranesos, fins i tot, del sistema d’Aigüèira, en el qual la carstificació té una expressió 
diferent.

Els factors que intervenen en la carstificació o bé en el potencial de carstificació són:

§ els factors geodinàmics interns i externs (activitat geodinàmica interna –neotec-
tònica–, macrotectònica, evolució del relleu i gradients de relleu i clima).

§ el potencial H2O-CO2.

Al sistema de Joeu l’evolució del relleu i el glacialisme han tingut un importat paper en 
la definició de les condicions que presideixen la carstificació. La reflexió que es proposa 
es desenvolupa en dues parts: factor geodinàmic (context geomorfològic i macrotectò-
nica) i factor potencial H2O-CO2.

a) Factor geodinàmic: context geomorfològic i macrotectònica:

Context geomorfològic:

El marc geomorfològic anterior a la carstificació del sistema de Joeu el defineix el gla-
cialisme amb la intensa erosió del Màxim glacial i l’evolució en el Postglacial. És preci-
sament a partir d’aquesta etapa o període que cal situar el desenvolupament del carst.

En el Màxim glacial, les glaceres de vall tenien un desenvolupament molt important tant 
a la vall de l’Éssera com a la de Joeu. L’organització dels sistemes glacials tenia una 
certa complexitat, doncs de l’alta vall de l’Éssera les glaceres passaven a la vall de Joeu 
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pel coll de transfluència (coll de l’Hòro) i així s’alimentava la important glacera de Joeu, 
la qual, finalment, s’incorporava a la de la Garona (Bordonau, 1985).

Les morfologies anteriors a la carstificació actual les definiren els processos erosius 
glacials (Màxim glacial) i, posteriorment, d’una forma poc important, l’erosió fluvial. La 
carstificació modificarà la xarxa fluvial que es desenvolupà amb la regressió de les gla-
ceres de vall a les de circ. Aquest context geomorfològic també caracteritza els altres 
sistemes hidrogeològics aranesos, però és particularment interessant la comparació 
del sistema de Joeu amb el de Tèrme-Pila.

En efecte, la intensa erosió del Màxim glacial (Bordonau, 1985, 1992) és la responsable 
de la morfologia que el relleu presenta en la actualitat a la Val d’Aran i a l’Alt Éssera. 
La morfologia fluvial posterior introdueix modificacions poc importants. És a dir, una 
vegada es produeix la regressió de les glaceres, la morfologia i els importants gradients 
de relleu són una clara conseqüència de l’erosió associada al màxim glacial. En aquest 
sentit, s’ha de remarcar que aquesta erosió és la responsable que es desmantellin els 
materials impermeables del Carbonífer a l’alt Éssera i de l’aflorament de les calcàries 
del Devonià. Per tant, aquests processos contribuïren a la configuració de la morfolo-
gia de l’alt Éssera i influïren, òbviament, en les característiques dels seus afloraments 
(situació i extensió de les litologies en relació amb la topografia de la vall). Com a con-
seqüència en part d’aquesta evolució, la capçalera més alta del riu Éssera passarà a 
constituir la zona de recàrrega del sistema càrstic.

La morfologia glacial fou relativament poc modificada per la fluvial. No obstant, la circu-
lació fluvial caracteritzava l’alta vall de l’Éssera abans del desenvolupament dels fenò-
mens de captura càrstica. De la morfologia fluvial pretèrita en són testimoni les formes 
fluvials relictes que s’observen al Forat dels Aigualluts i aigua avall d’aquest (Éssera 
avall). De fet, el Forat dels Aigualluts talla la pretèrita morfologia fluvial.

Els processos erosius glacials –i en molt menor grau els fluvials– que contribuïren a la 
definició de la zona de recàrrega també influïren en la zona de descàrrega. En efecte, 
l’erosió glacial al fons de la vall de Joeu suposà l’excavació dels materials gresosos 
del Carbonífer inferior i, com a conseqüència d’això, afloraren les calcàries subjacents 
del Devonià superior i Carbonífer inferior, que és on es localitza la font dels Uelhs deth 
Joeu. Concretament, l’erosió afectà a l’estructura anticlinal en la qual hi ha el contacte 
entre els materials gresosos del Carbonífer inferior i les calcàries cristal·lines del Car-
bonífer inferior-Devonià superior, on es troba la ressurgència. No obstant, en el terreny 
les calcàries solament afloren molt puntualment en els brolladors dels Uelhs deth Joeu, 
doncs hi ha un important dipòsit morrènic.

La situació de la ressurgència dels Uelhs deth Joeu (1410 m) és un aspecte fonamental 
en el sentit que la descàrrega càrstica és també el nivell de base del sistema (Mangin, 
1975 a; Freixes, 1995 a). El nivell de base té un paper de comandament dels processos. 
Aquest nivell influeix i determina l’organització de la circulació en el sistema. L’esquema 
en tres dimensions que representa la geologia, els punts d’aigua més representatius 
(figura 30) i la cartografia hidrogeològica (Monterde, 1998 a) ajuda a comprendre l’orga-
nització superficial i subterrània de la circulació hídrica del sistema.

En la definició del potencial de carstificació d’un sistema com el de Joeu s’ha d’obser-
var la marcada dissimetria dels Pirineus (particularment evident en els Pirineus Centrals 
i la Val d’Aran). Aquesta dissimetria és una conseqüència del major desenvolupament 
dels processos glacials en el vessant N de la serralada que en el S (Bordonau, 1985, 
1992). Aquest és un aspecte a considerar en l’anàlisi de la situació dels nivells de base 
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càrstics, com per exemple el de Uelhs deth Joeu a la val d’Aran, i com un factor que 
influiria en el desenvolupament dels fenòmens de captura de l’alta conca de l’Éssera.

Macrotectònica (estructura tectònica i nivell de base):

Al sistema de Joeu, l’estructura càrstica talla la macroestructura tectònica i, tot i que 
aquesta intervé en certa mesura en els processos de carstificació, a diferència dels 
altres sistemes aranesos, el seu paper és poc important.

El paper de la macroestructura com a factor determinant de la circulació a nivell re-
gional o a l’escala de la unitat hidrogeològica és evident en medis hidrogeològics de 
naturalesa fissurada o porosa. En els sistemes càrstics la macroestructura pot intervenir 
com un factor cabdal o bé com un factor més, com succeeix, en menor o major grau, en 
els diferents exemples aranesos: Lastoar, Tèrme-Pila i, sobretot, Aigüèira, mentre que al 
sistema de Joeu no es pot considerar de la mateixa manera.

En efecte, en el sistema de Joeu es fa evident el paper secundari i relatiu que té l’estruc-
tura tectònica, és a dir, l’estructura tectònica és un paràmetre d’estat (Mangin, 1978 c, 
1982 b), i també s’ha de relativitzar el paper de la macroestructura. Els estudis de car-
tografia geològica realitzats (Kleinsmiede, 1960 i García-Sansegundo, 1992) indiquen 
clarament el marcat capbussament dels eixos dels plecs cap a l’E, no obstant, l’orga-
nització de la circulació subterrània a Joeu travessa obligatòriament aquesta estructura. 
Així, la descàrrega del sistema no es troba a la vall del Nere –a favor de la macroestruc-
tura– sinó a la de Joeu, és més, la capçalera del Nere és captada a contraestructura cap 
al Joeu i és drenada pels Uelhs deth Joeu.

L’exemple de Joeu ajuda a relativitzar el paper de l’estructura geològica (Mangin, 1978 
c, 1982 b; Freixes, 1993, 1995 a) i il·lustra molt bé el rol de comandament –en el context 
del potencial de carstificació– que té el nivell de base, el qual imposa una determinada 
organització de la circulació subterrània (Mangin, 1986 b). El nivell de base, en el carst, 
és la font principal del sistema. En conseqüència, els Uelhs deth Joeu haurien influït 
l’organització de la circulació subterrània càrstica de l’aqüífer de Joeu, des de les pèr-
dues més occidentals de la subconca de la Renclusa a les més orientals de la subconca 
de l’alt Nere), com molt bé ho il·lustra l’estructura de drenatge definida a partir de les di-
ferents disciplines i particularment amb els resultats de les experiències amb traçadors.

b) Factor potencial H2O-CO2:

El factor H2O-CO2 ha determinat de manera cabdal la carstificació al sistema de Joeu.

Aquest factor es defineix en funció de la disponibilitat d’aigua i de CO2. En aquest sentit 
és fonamental el procés amb el qual l’aigua s’incorpora a la circulació subterrània, és a 
dir, les característiques de l’alimentació i els tipus d’infiltració són indispensables en la 
definició del potencial d’aigua. Així mateix, del paper del CO2 al sistema de Joeu se’n 
farà la consegüent anàlisi.

Com es remarcarà més endavant, en el cas de Joeu, l’estructura o esquema binari del 
sistema constitueix un aspecte determinant de les condicions de la carstificació, doncs 
la hidrodinàmica en depèn i, una vegada més, el factor hidrodinàmic és el que explica les 
característiques i el desenvolupament d’aquest carst (Mangin, 1977, 1978 c, 1982 b, 1984 
a). Dels aproximadament 30 km2 de la conca de Joeu, el 81% correspon a materials imper-
meables en els quals es desenvolupa una important xarxa de drenatge superficial ben or-
ganitzada –rius de l’Escaleta, Barrancs, Aigualluts, Maladeta i Renclusa–, que té un esco-
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lament concentrat molt important. El mantell nival, les glaceres i els llacs són els reservoris 
que alimenten aquest escolament que acaba infiltrant-se a les pèrdues més importants. La 
infiltració en pèrdues és predominant i és la que permet constatar que el potencial d’aigua 
al sistema de Joeu és molt elevat. En efecte, les aportacions a les pèrdues d’Aigualluts i la 
Renclusa tenen cabals molt elevats i identifiquen, pel seu caràcter massiu i concentrat, les 
condicions més favorables per a la carstificació. L’explicació de la carstificació es troba en 
aquest factor (Freixes et al. 1998 b). El CO2, indispensable en el procés de dissolució, té un 
paper relatiu en el sistema de Joeu. Abans, en tractar del CO2, s’han remarcat tot un con-
junt de característiques: molt baixes concentracions, evolució en el cicle hidrològic estre-
tament relacionada amb les variacions dels cabals, origen del CO2 (baixes concentracions 
en les aigües de fusió de neu, baixa productivitat al prat alpí...). Les taxes de dissolució 
indiquen que principalment és el CO2 que s’incorpora a les pèrdues el que s’implica en la 
dissolució o carstificació, tot i les seves baixes concentracions. La carstificació és possible 
pel fet que les baixes concentracions en CO2 són compensades pels elevats cabals a les 
pèrdues (cabals superiors a algunes desenes de m3/s al Forat dels Aigualluts en crescudes 
excepcionals, i cabals també molt importants a la pèrdua de la Renclusa: de varis m3/s) i 
els importants volums de trànsit del sistema, per sobre dels 50 hm3. Aquestes consideraci-
ons donen encara més valor al potencial d’aigua com a factor del potencial de carstificació 
i remarquen el paper de la hidrodinàmica en la carstificació. En el sistema de Tèrme-Pila, 
com s’analitzarà més endavant, succeeix exactament el mateix.

3.2.2.7.3 Gestió de recursos hídrics i sostenibilitat

El sistema de Joeu té una important disponibilitat de recursos hídrics, amb la particu-
laritat que les reserves són de naturalesa diversa, tal i com es va posar de relleu en el 
treball d’avaluació dels recursos hídrics d’origen càrstic de la Val d’Aran (Freixes et al., 
2000). A més de la disponibilitat de recursos, cal esmentar la qualitat de l’aigua, ja que 
es tracta d’aigua de molt baixa mineralització, amb una conductivitat mitjana de 70 mS/
cm a 20 ºC, de composició bicarbonatada càlcica i apta pel consum humà. En el cas 
de Joeu, a diferència del sistema d’Aigüèira, la mineralització i la temperatura experi-
menten un forta variabilitat com ja ha estat explicat, és a dir, l’aigua no té l’estabilitat 
(baixa variabilitat) en la composició i la temperatura que caracteritza la Font d’Aigüèira 
(Freixes et al., 1991 b; 1998 b, 2000). La forta variabilitat és el problema que tenen les 
aigües dels aqüífers càrstics per a ser definides com a aigües minerals naturals segons 
determinades normatives (Tampo, 1999).

La diversitat de les reserves ja s’ha explicitat en tractar dels resultats de la hidrodinàmica 
del sistema. Per tant, existeixen unes grans possibilitats de regulació, si aquesta neces-
sitat s’arriba a plantejar. Els diferents tipus de reservori permetrien introduir dispositius 
de regulació en distintes parts del sistema. Així, la regulació es podria concretar a la 
part superior, per exemple al riu d’Aigualluts abans de la pèrdua, mitjançant un barrat-
ge de baixa alçada o un conjunt d’embassaments esglaonats aigua amunt del Forat 
dels Aigualluts. Així mateix, es podria concretar algun tipus de regulació a la zona de 
descàrrega mitjançant la captació de les reserves de la zona saturada (en el cas que es 
confirmi aquesta possibilitat); aquesta opció exigiria un estudi més aprofundit de cara a 
considerar les possibilitats de les diferents alternatives: captacions verticals o, millor, una 
captació en galeria que es podria ubicar a un nivell inferior dels Uelhs deth Joeu, cercant 
l’estructura de drenatge (zona saturada) a major profunditat (Freixes et al., 1998 d).43

El recursos hídrics aranesos sempre han tingut un enorme interès per a l’explotació hidro-
elèctrica. En aquest sentit, la relativament complexa infraestructura de captació i d’aprofi-
tament de les diferents aportacions hídriques superficials i subterrànies és molt il·lustrativa.
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En el sistema càrstic de Joeu es va realitzar per part d’ENHER un intent de captació de 
l’aportació hídrica que alimenta el Forat de la Renclusa amb l’objectiu de desviar-la de 
l’engolidor i independitzar-la de l’estructura de drenatge del sistema. L’experiència no 
tingué èxit ja que, una vegada realitzada la derivació, el nou curs hídric, després d’un 
curt recorregut superficial, s’infiltrà aigua avall incorporant-se a la circulació subterrània 
d’aquest carst. Aquest intent es realitzà amb un escàs coneixement del carst de Joeu i 
és de suposar que ignorant el medi càrstic i les característiques que el defineixen.

Posteriorment, es materialitza una important infraestructura de captació i transport de 
l’aportació dels Uelhs deth Joeu a la central de Benòs, que es troba a la Garona. Aques-
ta iniciativa il·lustra molt bé la importància i l’interès econòmic dels recursos hídrics 
del sistema. La iniciativa indica, també, les possibilitats d’explotació que té el sistema 
com a conseqüència de les característiques del seu funcionament i de la seva regula-
ció natural. La captació per a l’explotació hidroelèctrica es situa immediatament aigua 
avall dels Uelhs deth Joeu. Aquesta captació deriva un màxim de 4.5 m3/s i constitueix, 
tot i les fluctuacions del cabal pròpies del caràcter càrstic de l’aqüífer, una aportació 
significativa del total que es turbina a la central de Benòs. La captació no es beneficia 
únicament de l’aportació de l’aqüífer de Joeu sinó també de la contribució del sistema 
càrstic de Pomèro, que té la seva ressurgència a la cota de 1890 m, en el barranc de 
Pomèro i aigua amunt dels Uelhs deth Joeu. També hi contribueix, però en menor grau, 
l’aportació de l’aqüífer fluvioglacial de les valls de Pois i Ribèra (Artiga de Lin). Òbvia-
ment, les aportacions dels sistemes de Pomèro i l’Artiga de Lin són molt inferiors a la 
del sistema de Joeu.

La situació del sistema de Joeu, com succeeix amb el de Lastoar i en certa forma amb 
el de Tèrme-Pila, fa que estigui aïllat de possibles fonts de contaminació (Lastoar i 
Tèrme-Pila es troben en valls laterals de la Garona i a una distància considerable d’es-
pais urbanitzats). És a dir, no hi ha activitats ni infraestructures que puguin influir de 
forma greu en la qualitat de les aigües de l’aqüífer. Les úniques activitats, però amb una 
incidència limitada, són la pastura i, en menor grau, l’activitat excursionista i els seus 
equipaments. En referència a aquesta última activitat, l’abocament de residus orgànics 
i d’aigües residuals en equipaments de muntanya (refugi de la Renclusa –al Forat de la 
Renclusa–, podria suposar una font potencial de contaminació microbiològica. La pas-
tura es desenvolupa en una part important de la conca d’alimentació, tant a l’alt Éssera 
(pla d’Aigualluts, valleta de l’Escaleta...) com a l’alta vall del Nere, i pot constituir una 
font de contaminació tant microbiològica com de compostos nitrogenats.

La zona de descàrrega –Artiga de Lin – on hi ha els Uelhs deth Joeu és accessible per 
una carretera que permet anar, fins i tot, aigua amunt de la ressurgència. Aquesta part 
d’aigua amunt constitueix pròpiament la capçalera de la vall de Joeu amb les valls de 
la Ribèra i Pois i té una important activitat de pastura. L’aqüífer càrstic dels Uelhs deth 
Joeu, particularment la seva zona de descàrrega, difícilment pot tenir cap problema 
per la protecció que suposa el caràcter captiu de l’aqüífer en aquesta part, mentre que 
l’aqüífer fluvioglacial de les valls de Pois i Ribèra és més vulnerable per la seva natura-
lesa granular, l’estructura i les característiques de la seva recàrrega (Monterde, 1998 b).

Per tant, encara que actualment no s’utilitzin els recursos del sistema en l’abastament 
d’aigua potable, mentre no hi hagi cap activitat o iniciativa que introdueixi alguna font 
contaminant a la conca de recàrrega, tampoc són necessàries mesures de protecció 
particulars. No obstant, qualsevol iniciativa d’ordenació de l’àmbit ocupat pel sistema 
hauria de considerar l’existència de l’aqüífer i la seva vulnerabilitat i observar les me-
sures de prevenció necessàries amb l’objectiu de no ubicar cap activitat o equipament 
que pugui tenir incidència en la qualitat de l’aigua.
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En els treballs de cartografia hidrogeològica i de vulnerabilitat (Monterde, 1998 a, b) i 
en els hidrogeològics més generals (Freixes et al., 2000, 2002) es posa en evidència la 
vulnerabilitat intrínseca d’aquesta unitat hidrogeològica, que té una estreta relació amb 
l’organització de la seva circulació hídrica: de la conca d’alimentació als Uelhs deth 
Joeu. La circulació hídrica del sistema de Joeu es caracteritza precisament per una ben 
desenvolupada estructura de drenatge. Els treballs de cartografia indiquen que, en l’es-
tructura de drenatge (superficial i subterrània), la vulnerabilitat del sistema és elevada o 
molt elevada (Monterde, 1998 a, b). D’altra banda, el coneixement que es disposa dels 
límits de l’aqüífer, que s’ha exposat de forma extensa, els resultats de les experiències 
amb traçadors i la realització d’una cartografia de risc poden orientar de forma rigorosa 
les possibles iniciatives de protecció i gestió d’aquesta unitat hidrogeològica (Freixes et 
al., 1997; Freixes, 2003).

Aquestes consideracions tenen un interès prospectiu i, sens dubte, en l’escenari ac-
tual són difícils de situar, però no en un escenari futur de demanda de recursos per a 
una necessitat prioritària com l’abastament d’aigua potable o per a d’altres necessitats 
que es puguin plantejar: cabals ecològics al riu Joeu, activitats industrials o agrícoles... 
L’avaluació rigorosa dels recursos i de les reserves hídriques del sistema, així com un 
coneixement hidrogeològic aprofundit i les orientacions precises per a la seva explota-
ció òptima, són indispensables per a una gestió racional i sostenible.

A més, cal tenir present la significació dels recursos per la importància quantitativa i 
per les seves característiques qualitatives. La baixa mineralització i composició bicar-
bonatada càlcica de l’aigua de Joeu, a part de les possibilitats d’utilització per a l’abas-
tament públic ja comentades, té un interès particular sobretot des del punt de vista 
mineromedicinal i dietètic. Per la seva importància quantitativa i per les possibilitats de 
regulació i, en conseqüència, d’explotació, els recursos hídrics de Joeu tenen un valor 
estratègic. En aquest sentit, també cal observar l’interès d’aquests recursos i les possi-
bilitats de regulació en el nou escenari que defineix el canvi climàtic.

Des de la perspectiva de la protecció del territori que ocupa el sistema, és conveni-
ent assenyalar –encara que no tinguin un paper explícit en la protecció dels recursos 
hídrics – les dues figures de protecció dels espais naturals en què es troba el sistema: el 
Parc de Posets-Maladeta i l’espai de l’Artiga de Lin (PEIN), la primera, de moment, amb 
un contingut més definit que no pas la segona.

3.2.2.7.4 L’origen de la Garona i el sistema dels Uelhs deth Joeu

La primera referència, original i intuïtiva, relativa a la importància de la pèrdua d’Aigua-
lluts i de la ressurgència dels Uelhs deth Joeu com a origen del riu Joeu i una aportació 
hídrica notable a la Garona és la d’Spannocchi (1594). Posteriorment, i després d’un 
llarg període sense informació, les referències més interessants relatives a la unitat hi-
drogeològica dels Uelhs deth Joeu es troben als segles XIX i XX.

Des del segle XIX, però principalment des de la primera meitat del segle XX, diferents 
autors han considerat els Uelhs deth Joeu com el naixement del riu Garona (Casteret, 
1931; Freixes et al., 1997, 2000). Els documents de l’administració de l’aigua de França 
(Agence de l’Eau Adour-Garonne, 2003) també afirmen aquest supòsit, és a dir, situen 
l’origen de la Garona en el sistema càrstic de Joeu (en la ressurgència dels Uelhs deth 
Joeu) i indiquen la importància que hi té el fenomen de captura càrstica de l’alta conca 
del riu Éssera, que com ja s’ha explicat implica la totalitat de l’aportació hídrica del ves-
sant septentrional del massís de la Maladeta.
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Ara que ja s’han analitzat les característiques físiques i hidrològiques del sistema càrstic 
de Joeu és palès que en aquestes hi ha arguments més que suficients per a considerar 
el carst de Joeu com l’origen del riu Garona. En efecte, el fet que hi estigui implicat el 
relleu més important de la serralada (Aneto 3404 m, massís de la Maladeta), la precipi-
tació segurament més elevada (3000 mm a les parts altes), la presència de les glaceres 
més importants dels Pirineus, el notable desenvolupament del mantell de neu i la seva 
persistència (innivació), el paper de les pèrdues d’Aigualluts i Renclusa (que drenen 
subterràniament les conques superficials de major altitud de la serralada), la diversa 
naturalesa de les reserves del sistema, la regulació natural i la important aportació anu-
al superior als 50 hm3 són característiques suficientment il·lustratives de la significació 
hidrològica del sistema. El sistema de Joeu, doncs, per les seves característiques físi-
ques i hidrològiques, es podria considerar el naixement de la Garona.

Però la idea de l’origen d’un riu té una forta component antropomòrfica i moltes vega-
des no observa la perspectiva hidrològica.

En aquest sentit, aquestes idees sobre les característiques del sistema de Joeu, la 
seva significació hidrològica i la seva definició com a naixement de la Garona s’han 
d’emmarcar en les diferents aportacions d’origen subterrani de la conca aranesa de la 
Garona i en les altres aportacions subterrànies de la Garona als Pirineus (sobretot de la 
conca fluvial de l’Ariège).

Precisament aquesta reflexió ja ha estat objecte d’un treball anterior (Freixes et al., 2000) 
en el qual s’insistia que en els Pirineus són diverses les aportacions subterrànies que 
originen la Garona i que, concretament a la Val d’Aran, a part del sistema de Joeu, hi ha-
via altres sistemes hidrogeològics a considerar: unitats de Lastoar, Tèrme-Pila i Aigüèira, 
entre altres. L’anàlisi hidrològica, i encara més des de la perspectiva de la hidrologia ope-
rativa, porta d’una banda a relativitzar les aportacions d’escassa significació hidrològica 
com el mateix Uelh de Garona (pla de Beret) que ha estat considerat pròpiament com 
el naixement de la Garona, mentre que, d’una altra banda, aquesta anàlisi contribueix a 
remarcar la significació hidrològica que té una aportació com la Font d’Aigüèira (sistema 
d’Aigüèira), que drena un important reservori a la part més alta de la conca aranesa (Naüt 
Aran). La Font d’Aigüèira, que forma part del conjunt de les Fonts de Ruda, constitueix 
l’aportació hídrica d’origen subterrani més significativa de la Garona de Ruda.

3.2.3 Sistema de la Font de Lastoar

3.2.3.1 Introducció

El sistema de Lastoar es localitza a la serra de Rius i ocupa l’espai que hi ha entre el 
circ d’Escunhau i les pales de Rius (bosc de Lastoar al riu Valarties). El sistema travessa 
d’W a E la serra de Rius. La Font de Lastoar, ressurgència del sistema, desguassa al riu 
Valarties. El Valarties desemboca aigua avall pel marge esquerra de la Garona de Ruda 
a la població d’Arties.

Aquest sistema presenta moltes analogies amb el sistema de Joeu: està situat a la uni-
tat alpina d’Orri (Muñoz, 1992; Berástegui et al., 1993) i a l’anomenat Sinclinori del Pla 
d’Estany, segons definició dels geòlegs holandesos (vegeu Kleinsmiede, 1960; Zwart, 
1979; García-Sansegundo, 1992). És a dir, Lastoar es desenvolupa a la mateixa ma-
croestructura tectònica que Joeu. No obstant, el sistema de Lastoar, a diferència de la 
unitat de Joeu, se situa quasi a la terminació periclinal oriental del referit sinclinorial i la 
geometria de l’estructura tectònica en què es troba és relativament diferent.44
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Lastoar és també un sistema d’esquema o estructura binària amb substrats impermea-
bles formats per granitoides, metapsammites i metapelites, però la conca d’alimentació 
no presenta la complexitat de la conca del sistema de Joeu.

De les unitats estudiades experimentalment a la Val d’Aran, el sistema de Lastoar és el 
que té la conca de menor extensió, aproximadament 3.9 km2. En el context dels siste-
mes càrstics, la unitat de Lastoar constitueix un exemple de dimensions molt reduïdes.

El sistema té la seva descàrrega a la ressurgència de Lastoar situada al bosc de Lasto-
ar, al vessant esquerre del Valarties. Just al S del límit meridional del sistema s’estén un 
important àmbit protegit en el PEIN, que correspon a la part septentrional de la zona de 
protecció del Parc Nacional d’Aigüestortes.

3.2.3.2 Característiques físiques

3.2.3.2.1 Introducció

El sistema de Lastoar es desenvolupa des de la part alta de la vall d’Escunhau (circ 
d’Escunhau) fins al marge esquerre de l’alta vall del Valarties. Ocupa una part important 
del bosc de Lastoar, just per sobre del campament de Ressèc (pla de Nera), que és on 
es troba la ressurgència. Aquesta unitat hidrogeològica es desenvolupa d’W a E a tra-
vés dels relleus de la serra de Rius. La serra de Rius limita amb la capçalera del Valarties 
(ribera de Rius) i amb els contraforts NW del massís del Montardo (2833 m) (foto 40).

La Font de Lastoar, ressurgència única del sistema, es localitza al marge esquerre del 
riu Valarties, 120 m per sobre del pla de Ressèc (pla de Nera)45 (fotos 41, 42, 43 i 44).

La màxima alçada del sistema és el Pujoalbo (2528 m), però també cal esmentar la tuca 
de Betren (2526 m), el tuc de la Aubeta (2502 m) i el puig d’Estanho (2408 m), com a 
cims més elevats i que alhora formen part del circ d’Escunhau.

La ressurgència de Lastoar és a 1530 m d’altitud. El desnivell entre el Pujoalbo i la font, 
de quasi 1000 m, ha de considerar-se important en la definició i anàlisi del potencial de 
carstificació del sistema.

3.2.3.2.2 Geologia

Les característiques geològiques de la unitat de Lastoar són, a grans trets, les mateixes 
que a la unitat de Joeu (figura 58).

A nivell de grans unitats geològiques, se situa també a la zona axial, concretament a 
l’anomenada unitat d’Orri i, a nivell de les macrounitats del domini aranès, se situa a 
l’extrem oriental de l’estructura sinclinorial del pla d’Estany.

Aquest domini geològic i, concretament, l’estructura sinclinorial del pla d’Estany han 
estat investigats per Kleinsmiede (1960) i recentment per García-Sansegundo (1992).

Els materials implicats en aquesta unitat hidrogeològica pertanyen al Paleozoic: meta-
pelites del Cambroordovicià, metapelites del Silurià, pelites i psammites del Carbonífer, 
calcàries recristal·litzades del Devonià superior i Carbonífer inferior i granitoides del 
batòlit de la Maladeta.
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Figura 58: Mapa geològic del sistema de la Font de Lastoar (García-Sansegundo, 1992).

Els granitoides i, també, les pissarres i els esquists (sobretot psammites) carbonífers 
formen part de la conca impermeable del sistema. L’aqüífer està format per les calcàri-
es metamòrfiques del Devonià superior i Carbonífer inferior.

L’autor holandès Kleinsmiede (1960) realitzà diversos talls, d’orientació S-N, de l’es-
tructura de la serra de Rius des del batòlit de la Maladeta. Un dels talls és a la unitat de 
Lastoar, no obstant, l’estructura representada en aquest tall és relativament senzilla ja 
que es tracta d’un tall en la mateixa direcció de les estructures de plegament.

Per a definir i entendre millor l’estructura hidrogeològica del sistema de Lastoar, s’ha 
realitzat un nou tall geològic (figura 59) (Freixes et al., 1998 a). El perfil passa per la tuca 
de Betren, el llac d’Escunhau, el Pujoalbo i la Font de Lastoar, i acaba en el contacte 
de les calcàries del Devonià superior-Carbonífer inferior amb les metapelites del Silurià 
i Cambroordovicià (encavalcament de Valarties). Aquest perfil facilita l’anàlisi en detall 
de les estructures tectòniques de la zona de recàrrega i descàrrega del sistema i també 
l’anàlisi de les seves possibilitats com a reservori d’aigües subterrànies. El perfil talla 
els diferents materials implicats en el sistema: els granitoides (tuca de Betren) situats 
a la part meridional del sistema, les pelites i psammites del Carbonífer (Pujoalbo) de 
la part central, les calcàries de l’extrem oriental (Font de Lastoar) i les metapelites del 
Silurià i Cambroordovicià situades a l’extrem septentrional, on apareix l’encavalcament 
del port de la Picada-Valarties (Muñoz, 1992; García-Sansegundo, 1992). En definitiva, 
el tall visualitza molt bé l’estructura sinclinorial de manera que apareixen en detall les 
estructures menors: anticlinals i sinclinals que pleguen el conjunt format pels materials 
silurians, devonians i carbonífers, així com vàries falles que compliquen l’estructura de 
plecs i la continuïtat lateral dels materials.
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Figura 59: Tall hidrogeològic del sistema de la Font de Lastoar (Garcia-Sansegundo,1992; Cirés, 
inèdit).

3.2.3.2.3 Els límits del sistema

Els límits geològics del sistema estan bastant ben definits. El límit meridional se situa en 
els granitoides del batòlit de la Maladeta i el septentrional en l’encavalcament del port de la 
Picada-Valarties on afloren els materials metapelítics del Silurià i Cambroordovicià (i, més 
excepcionalment, petites làmines de calcàries del Devonià). El límit oriental té una certa 
complexitat doncs s’hi troba l’acabament periclinal de l’estructura sinclinorial del pla d’Es-
tany. Però, si es considera la ubicació de la ressurgència, el límit oriental el defineix molt 
bé el contacte estratigràfic entre les calcàries del Devonià superior-Carbonífer inferior i les 
psammites del Carbonífer inferior (vegeu el mapa geològic de García-Sansegundo, 1992).

Al N de la ressurgència hi ha el límit geològic que abans s’ha definit com encavalca-
ment del port de la Picada-Valarties. En aquest extrem NE del sistema, aquesta estruc-
tura posa en contacte directe les calcàries del Devonià i Carbonífer inferior. amb les 
pissarres (metapelites) del Silurià. No obstant, la ressurgència no es troba en aquest 
límit geològic septentrional sinó en el flanc de l’estructura anticlinal (vegeu tall) que a 
continuació s’explicarà, i queda relativament allunyada del límit geològic septentrional 
referit. L’erosió glacial de la vall de Valarties que hauria excavat el contacte de les calcà-
ries del Devonià superior-Carbonífer inferior amb les psammites del Carbonífer inferior, 
anàlogament al que succeí a Joeu, ha estat determinant de la situació de la ressurgèn-
cia. Tanmateix, les calcàries continuen en profunditat al N de la ressurgència i, per tant, 
aigua vall d’aquesta, en la vall del Valarties; les calcàries se situen per sota del tàlveg del 
Valarties. Aquest és un aspecte d’interès hidrogeològic que s’analitzarà més endavant.

A la part occidental, el límit està definit per la divisòria d’aigües superficials formada per 
la cresta entre el puig d’Estanho i la tuca de Betren; més a l’W, l’aflorament de calcàries 
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devonianes continua, constituint, morfològicament, la pala de Sarrahèra, on hi ha la 
unitat o sistema hidrogeològic que s’ha definit amb el mateix nom i que limita amb el 
de Lastoar.

La Font de Lastoar (extrem NE del sistema) se situa pràcticament en el contacte dels 
materials peliticogresosos del Carbonífer i les calcàries del Devonià superior-Carbo-
nífer inferior (d’acord amb la cartografia geològica de García-Sansegundo, 1992). En 
aquest extrem oriental hi ha un important aflorament de calcàries del Devonià superior-
Carbonífer inferior i de metapsammites del Carbonífer inferior que formen part d’una 
estructura anticlinal. En el contacte estratigràfic de les dues litologies s’hi troba la Font 
de Lastoar.

És interessant remarcar que la situació geològica de la ressurgència de Lastoar és 
comparable amb la del sistema de Joeu. En efecte, tant en un sistema com en l’altre, 
l’erosió glacial hauria influït en l’excavació dels materials impermeables del Carbonífer 
i en afavorir l’aflorament de les calcàries on es situen les ressurgències, ambdues en 
estructures anticlinals.

3.2.3.2.4 Extensió i paràmetres físics del sistema

L’extensió del sistema de Lastoar es pot establir amb relativa facilitat a partir dels límits 
geològics que, com s’ha comentat, estan bastant ben definits. A més, la relativa simpli-
citat de la conca d’alimentació fa possible una bona delimitació .

Efectivament, el sistema de Lastoar està molt lluny de la complexitat hidrològica del de 
Joeu, tot i situar-se en el mateix context regional des del punt de vista geològic.

Cal remarcar que la seva situació geogràfica és diferent: la conca de Joeu és a l’alt És-
sera i la de Lastoar als contraforts de la tuca de Betren i del Pujoalbo (a la Val d’Aran). 
En conseqüència, han d’existir diferències, més o menys marcades, en les característi-
ques climàtiques de cada sistema (Rijckborst, 1967). De fet, la simple observació de la 
diferent situació i orografia de les seves conques d’alimentació ja explica les diferències 
climàtiques i hidrològiques.

Un primer aspecte o element important de la unitat de Lastoar és el circ d’Escunhau 
(foto 45) el qual és drenat subterràniament per la pèrdua que s’ha denominat d’Escun-
hau, situada en el límit meridional del llac d’Escunhau (fotos 46 i 47). La part de conca 
drenada per aquesta pèrdua és la més significativa i extensa del sistema. El llac o es-
tany d’Escunhau s’ha format per sobreexcavació glacial i és un estany característic de 
fons de circ. El contacte de les calcàries devonianocarboníferes amb les psammites 
carboníferes hauria facilitat els processos erosius. El llac es troba a 2000 m d’altitud.

En l’àmbit del circ hi ha petits estanyols que també són drenats subterràniament. En 
el període de primavera-estiu existeix un cert escolament superficial que constitueix el 
drenatge de les parts altes del circ i dels estanyols abans esmentats; aquest escorrentiu 
superficial, que es desenvolupa en forts pendents, alimenta el llac i la pèrdua d’Escun-
hau. Del cim del Pujoalbo també baixa un torrent que alimenta el llac. El circ està domi-
nat pels cims de puig d’Estanho (2408 m), tuca de Betren (2526 m), tuca de la Aubeta 
(2502 m) i el Pujoalbo (2528 m).

El paper de la pèrdua del llac d’Escunhau és important, doncs constitueix la captura 
de la capçalera del barranc de Bargadèra o vall d’Escunhau. D’aquesta manera, un 
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volum important d’aigua que hauria de ser drenat superficialment pel barranc de Bar-
gadèra passa al riu Valarties mitjançant la circulació subterrània del sistema de Las-
toar. De fet, la captura càrstica fa que aigües de la capçalera del riu Bargadèra passin 
a la del Valarties (vegeu la situació de la Font de Lastoar (figures 58 i 59). És interes-
sant remarcar que aquesta captura, en el context hidrològic de la Garona aranesa, 
transvasa l’aigua d’un afluent situat aigua avall a un de situat aigua amunt. Aquest 
és l’únic exemple dels estudiats a la Val d’Aran que presenta una captura d’aquestes 
característiques.

La pèrdua d’Escunhau es localitza en l’anomenada falla de la Maladeta, que en aquest 
cas posa en contacte les calcàries devonocarboníferes amb les psammites carbonífe-
res (vegeu tall geològic i hidrogeològic).

En una part significativa dels altres afloraments calcaris del sistema, concretament a la 
carena i vessant SE de la serra de Rius, l’alimentació té un caràcter autòcton, és a dir, 
es realitza directament des de les calcàries. En el tàlveg del barranc de la Aubeta s’hi 
ubiquen pèrdues poc importants que han d’alimentar el sistema; aquest barranc està 
excavat, en part, en el contacte de les calcàries devonianocarboníferes amb les psam-
mites carboníferes.

La Font de Lastoar es troba en el límit oriental del sistema, pràcticament en el punt més 
baix (aflorament més baix) de les calcàries devonocarboníferes del conjunt de l’estruc-
tura sinclinorial en la qual es desenvolupa el sistema; així la seva situació està perfec-
tament justificada. La font origina un torrent molt pendent que finalment desguassa al 
marge esquerre de la ribera de Rius (riu Valarties).

Els traçats amb fluoresceïna de la pèrdua d’Escunhau han demostrat la seva connexió 
amb la Font de Lastoar (Rijckborst, 1967).

El conjunt de consideracions sobre els límits geològics i els sistemes hidrològics que 
limiten amb la unitat de Lastoar (sistema hidrogeològic de Sarrahèra, barranc de Bar-
gadèra, ribera de Rius...) han permès avaluar la conca del sistema de Lastoar en apro-
ximadament uns 3.9 km2. Es tracta, per tant, d’una conca de dimensions molt reduïdes 
comparada amb la dels altres sistemes hidrogeològics aranesos.

El sistema de Lastoar constitueix així un sistema de configuració o estructura complexa 
de tipus binari. Els materials impermeables constitueixen el 54.7 % de la conca i els 
afloraments calcaris el 45.3 %.

L’altitud més important del sistema és el Pujoalbo amb 2528 m. El circ d’Escunhau, així 
mateix, està dominat per varis cims d’alçada important que abans ja s’han destacat.

La tuca de Betren, a la part meridional del sistema, està formada per granitoides, men-
tre que el Pujoalbo, a la part central, està format per les metapsammites del Carbonífer.

La Font de Lastoar està a 1530 m d’altitud. L’altitud mitjana del sistema és 2136 m.

3.2.3.2.5 Morfologia i vegetació

La delimitació de la conca realitzada a l’apartat anterior permet considerar dos àmbits 
en el sistema: un format pel circ d’Escunhau, el qual constitueix la capçalera del riu 
Bargadèra, i l’altre format pels vessants SE (pales de Rius) i NE i E (barranc de la Aube-
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ta i bosc de Lastoar) de la serra de Rius. En aquest segon àmbit, i al seu vessant E, es 
localitza la Font de Lastoar. La part que correspon al circ d’Escunhau constitueix l’an-
tiga morfologia de circ de la glacera d’Escunhau o Bargadèra. La vall d’Escunhau, que 
ocupava l’antiga glacera, està penjada en relació amb la vall de la Garona. En relació 
amb el glacialisme cal plantejar si les cavitats del circ de Bargadèra, que es comenten 
a continuació, s’originaren en condicions subglacials.

De la morfologia càrstica cal destacar particularment el carst de Bargadèra,46 que està 
format per un conjunt de cavitats de desenvolupament vertical, situades principalment 
per sobre de la pèrdua del llac d’Escunhau; algunes d’elles s’han desenvolupat en el 
contacte intrusiu dels granitoides amb les calcàries devonianocarboníferes. D’aquest 
conjunt de cavitats destaca l’avenc de Bargadèra (i el forat de les Lòses) (foto 48), amb 
un desnivell de 571 m i més de 1627 m de desenvolupament. Aquesta cavitat té una 
certa circulació hídrica que conflueix, a un nivell inferior al del llac d’Escunhau, amb 
l’aportació procedent de la pèrdua d’Escunhau. També cal esmentar el forat d’Escun-
hau amb 101 m de profunditat. Les cavitats restants tenen un desenvolupament més 
o menys vertical (la més profunda té 68 m). El conjunt de fenòmens endocàrstics és 
il·lustratiu d’una estructura càrstica pretèrita important.

La pèrdua de Bargadèra o d’Escunhau, així com les altres descrites, constitueixen una 
important captura càrstica del circ d’Escunhau. El riu de Bargadèra perd la que seria la 
seva aportació superficial més important. El curs del Bargadèra, que aigua avall podria 
constituir una aportació no menyspreable, experimenta una disminució considerable 
del seu cabal i la part alta del curs resta completament seca.

En els afloraments calcaris de la serra de Rius hi ha un desenvolupament significatiu de 
la morfologia de rascler i també depressions i pèrdues de poca entitat.

La vegetació de la part baixa de la conca està dominada per una comunitat d’avet (Abi-
es alba) amb godiera (Goodyera repens), amb un sotabosc molt ric en molses i pobre 
amb faneròfits. A partir dels 1800 m la comunitat dominant és la de pi negre (Pinus 
mugo ssp. uncinata) amb neret (Rhododendron ferrugineum); en aquesta comunitat, 
l’important recobriment arbustiu ve determinat pel neret, el nabiu (Vaccinium sp.) i el 
ginebró (Juníperus communis ssp. nana). A partir dels 2000 m l’estrat arbori va perdent 
superfície i cada vegada dominen més els matolls i les landes, que, gradualment, van 
deixant pas als prats rasos i a les gespes.

3.2.3.3 Hidrodinàmica

3.2.3.3.1 Introducció

Les dades de la hidrodinàmica de Lastoar es concreten en els hidrogrames del perío-
de de 1988 a 1991 de la ressurgència de Lastoar. Es tracta d’hidrogrames obtinguts a 
partir de dades sistemàtiques i discretes, però que permeten una primera aproximació 
a la hidrodinàmica del sistema.

Els hidrogrames són relativament poc punxeguts i més aviat aplanats, reflectint sobre-
tot la crescuda per fusió del mantell nival. No obstant, el cicle hidrològic a Lastoar ha 
de caracteritzar-se per un esquema molt semblant al de Joeu: període d’aigües altes o 
crescuda estacional, les crescudes a partir d’episodis plujosos tempestuosos d’estiu i 
tardor, i l’esgotament a l’hivern (figura 60).
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Figura 60: Hidrograma de la Font de Lastoar.

La conca d’alimentació es pot definir força bé a partir de la informació que es disposa 
de la geologia i dels límits de l’aqüífer. Es poden diferenciar dues parts: la situada en 
materials predominantment impermeables i la formada per les calcàries.

La primera està constituïda pels substrats diorítics, granodiorítics i granítics de gra 
mitjà a gruixut amb biotita i amfíbols que formen part dels granitoides del batòlit de la 
Maladeta, els metapsammítics i metapelítics del Carbonífer i els calcaris del Devonià 
situats a la base dels granitoides que configuren la tuca de Betren. Aquest conjunt 
d’afloraments corresponen morfològicament al circ d’Escunhau, que inclou la part oc-
cidental de la serra de Rius. La pèrdua del llac o estany d’Escunhau és la més important 
d’aquesta àrea impermeable i té una funcionalitat notable en el període de fusió del 
mantell de neu, doncs drena subterràniament les aportacions dels torrents que baixen 
del Pujoalbo i de la tuca de Betren. A més de l’esmentada pèrdua n’hi ha d’altres de 
funcionalitat menor situades en el contacte intrusiu dels granitoides amb les calcàries 
devonianes del vessant septentrional de la tuca de Betren. L’avenc de Bargadèra, el fe-
nomen endocàrstic més important dels explorats, s’ha excavat, en part, en el contacte 
dels granitoides amb les calcàries devonianes i el seu origen ha de relacionar-se amb 
una antiga pèrdua.

La segona part està formada pels afloraments carbonàtics més extensos, els quals 
conformen la part oriental de la serra de Rius. Aquestes calcàries constitueixen l’àmbit 
d’alimentació del sistema que té un caràcter més autòcton. El torrent de la Aubeta, que 
està situat en els contraforts occidentals de la serra de Rius, s’ha excavat en part en el 
contacte del Carbonífer psammític amb les calcàries del Devonià-Carbonífer. L’alimen-
tació directa de l’aqüífer de Lastoar, en aquesta part del sistema, ha de caracteritzar-se 
també pel fet d’originar les dues modalitats d’infiltració, la ràpida i la lenta. El desenvo-
lupament de l’epicarst, a part de la pèrdua d’Escunhau i de les pèrdues situades al circ, 
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caracteritza els afloraments calcaris de la serra de Rius, però es desconeix l’existència 
d’aqüífers epicàrstics en aquest relleu.

Lastoar té un clar esquema o estructura binària, però no tan marcat com el del sistema 
de Joeu.

El tall hidrogeològic (figura 59) il·lustra bé les característiques de les diferents parts 
del sistema: conca i recàrrega, circulació profunda i descàrrega natural. La descàrrega 
l’assegura la Font de Lastoar, que constitueix una ressurgència càrstica. D’acord amb el 
perfil hidrogeològic del sistema, el flux ha d’aprofitar estructures orientades W-E.

3.2.3.3.2 Anàlisi dels hidrogrames. Volums de trànsit i dinàmic

Els càlculs realitzats situen l’aportació anual del sistema en uns 5 hm3.

El càlcul del volum dinàmic s’ha de considerar com una primera aproximació. El valor 
obtingut, al voltant d’1 hm3, indica que a Lastoar les reserves dinàmiques tenen una 
certa importància (taula 11).

cabal (m3/s)
volum dinàmic (hm3) volum de trànsit (hm3)

mitjana mínim màxim

0.17 0.04 0.55 1.0 5.3

Taula 11: Característiques hidrodinàmiques del sistema de la Font de Lastoar.

Independentment del valor de volum dinàmic cal considerar la possibilitat que hi hagi 
reserves profundes. Les calcàries aigua amunt de la ressurgència estan confinades pels 
materials psammítics del Carbonífer i es desenvolupen en profunditat per sota del nivell 
de descàrrega, per tant, es pot considerar la hipòtesi que existeixin reserves profundes 
(vegeu tall hidrogeològic).

Tanmateix, les calcàries continuen al N més enllà de la ressurgència, just fins a l’enca-
valcament del port de la Picada i formen part d’una estructura que guanya profunditat 
possiblement a una cota inferior a la del tàlveg del Valarties, però se’n desconeix cap 
descàrrega i, a més, per les característiques dels aqüífers d’alta muntanya, és poc 
probable que aigua avall de la ressurgència hi hagi permeabilitat important relacionada 
amb els processos de carstificació. No obstant, no es pot descartar completament que 
les calcàries en profunditat puguin tenir interès hidrogeològic.

En el cas de Lastoar es pot parlar de reserves de naturalesa diversa com passa a Joeu, 
però amb una importància menor. Les reserves totals a Lastoar inclourien el mantell ni-
val, el llac d’Escunhau, els altres petits estanys del circ, les reserves avaluades a partir 
del volum dinàmic i, finalment, en cas d’existir, les reserves profundes.

Segons la classificació “i” i “k” (Mangin 1975 a), el sistema de la Font de Lastoar es 
troba en el domini IV (figura 61).
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Figura 61: Classificació del sistema de la Font de Lastoar segons els índexs “i” i “k” (Mangin 1975 a).

3.2.3.3.3 Experiències amb traçadors

Les experiències amb traçadors demostraren la connexió de la pèrdua del llac d’Es-
cunhau amb la ressurgència de Lastoar (Rijckborst, 1967). En efecte, l’experiència rea-
litzada l’any 1965 dóna un temps de trànsit de 288 hores i una velocitat de 14 m/hora. 
Aquestes dades no han estat obtingudes a partir de la corba de restitució del traçador 
i, per tant, caldria realitzar noves experiències per aconseguir uns resultats amb més 
rigor.

En l’experiència realitzada l’any 1996 per part del Servei Geològic de Catalunya no 
s’aconseguí la restitució de la fluoresceïna; probablement el traçador quedà retingut 
en alguna estructura de la zona saturada. Aquest tipus de situacions són pròpies dels 
aqüífers càrstics que tenen un funcionament i una estructura de certa complexitat, com 
succeeix en el carst de Baget a França i, en general, en estructures càrstiques comple-
xes (Mangin, 1975 a; Meus, 1993; Freixes et al., 1997).

3.2.3.4 Hidrogeotèrmia

3.2.3.4.1 La temperatura en el cicle hidrològic

A la unitat de Lastoar, com també succeeix al sistema de Joeu, s’observa un compor-
tament estacional fortament marcat i una clara dependència dels fenòmens hidrocli-
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màtics. La caracterització de l’evolució de la temperatura al sistema de Lastoar que es 
realitzarà a continuació es basa principalment en dades de la temperatura de la Font 
de Lastoar i amb dades de la temperatura de la pèrdua més important del sistema, que 
està situada al llac d’Escunhau o de Bargadèra (Freixes et al. 1998 a , 2000).

La interpretació de l’evolució de la temperatura en el cicle hidrològic es realitza sinte-
titzant les dades de cadascun dels cicles estudiats. Aquesta interpretació es concreta 
amb una explicació de l’esquema d’evolució.

La temperatura mitjana per al període estudiat (cicles hidrològics de 1988 a 1991) (taula 
12) és de 7.1 ºC. La màxima és de 8 ºC i la mínima de 5 ºC. Per tant, l’amplitud absoluta 
és de 3 ºC. Aquest valor és important si el comparem amb les amplituds obtingudes en 
altres sistemes hidrogeològics aranesos: Aigüèira, Tèrme-Pila, Horno i Gresilhon (Freixes 
et al., 1998 a) o les mesurades en els sistemes estudiats a l’alt Llobregat i la Cerdanya: 
sistemes de les Fonts del Llobregat, de l’Adou del Bastareny i Fou de Bor. També és inte-
ressant comparar els valors de l’amplitud de la temperatura de Lastoar amb els observats 
en els exemples dels Alps (Schoeller, 1962), dels Pirineus de França, particularment al 
sistema de Baget (Andrieux, 1972, 1976, 1978) i dels carsts balcànics (Bonacci, 1987).

temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

Font de Lastoar 7.10 5.0 8.0 3.0 54

Pèrdua de Bargadèra 11.36 0.1 21.3 21.2 7

Taula 12: Característiques hidrogeotèrmiques del sistema de la Font de Lastoar.

La interpretació de l’esquema o model d’evolució en el cicle hidrològic és la següent 
(figura 62):

§ Període de màxima temperatura (tendència a la temperatura d’equilibri ai-
gua-roca). En el període que va d’agost a març la temperatura presenta una 
baixa variabilitat i es pot observar una clara tendència a l’equilibri tèrmic aigua-
roca. Els valors màxims assolits se situen entre els 7.7 ºC i els 8 ºC (sempre 
mesurats entre febrer i març). Aquests valors corresponen sempre als valors 
màxims de la temperatura al llarg del cicle hidrològic. Les aigües amb aquestes 
característiques tèrmiques han de procedir principalment o completament de la 
zona saturada del carst. Aquest període és el de tendència a la màxima tempe-
ratura o de tendència a la temperatura d’equilibri aigua-roca, que en el sistema 
de Lastoar coincideix amb la tendència a la temperatura màxima mesurada.

§ Període de mínima temperatura. A partir del mes d’abril s’observa una dis-
minució de la temperatura molt important, mesurant-se els valors mínims entre 
finals de maig i primers de juny, entre 5 ºC i 6.2 ºC. Aquesta disminució de la 
temperatura coincideix amb els cabals màxims (crescuda per fusió del mantell 
nival o període d’aigües altes) i la màxima funcionalitat de l’estructura de dre-
natge. En aquesta situació s’incorporen a la circulació subterrània volums molt 
importants d’aigua de baixa temperatura i el temps de trànsit ha de ser relati-
vament curt (marcadament inferior al del període anterior). En el funcionament 
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del sistema en aigües altes hi té un paper molt important la pèrdua que drena 
subterràniament el llac d’Escunhau o de Bargadèra.

§ Període d’augment de la temperatura (estiu). A partir de juny i entre el mes de 
juny i el de juliol la temperatura augmenta significativament. En aquest període 
del cicle el mantell nival és pràcticament inexistent, els volums d’aigua infiltrats 
disminueixen de forma considerable i el temps de trànsit a l’aqüífer augmenta. 
A més, les aigües de recàrrega assoleixen la màxima temperatura com a con-
seqüència de l’augment de la temperatura de l’aire (estiu). Aquestes condicions 
són les que afavoreixen l’augment de la temperatura a la Font de Lastoar. Cap 
a finals de juliol la temperatura se situa al voltant dels 7 ºC. A partir d’aquest 
moment l’evolució de la temperatura inicia el període de tendència a l’equilibri 
tèrmic aigua-roca que abans s’ha explicat.

Figura 62: Variació de la temperatura de l’aigua i del cabal a la Font de Lastoar.

3.2.3.4.2 La distribució de freqüències de la temperatura

La distribució és polimodal, cosa que indica el caràcter càrstic i la complexitat del sis-
tema (figura 63). La distribució té tres modes: dues menys marcades amb temperatures 
de 5.0 ºC i 6.4 ºC i freqüències del 9% i del 7% respectivament; la tercera moda és 
més marcada i correspon a la temperatura de 7.8 ºC i a una freqüència de 37%. Les 
modes de baixa freqüència corresponen en aquest cas a aigües més fredes que estan 
clarament relacionades amb les aportacions massives de la crescuda estacional; són 
les aigües que originen els mínims anuals al termograma. Les aigües més calentes 
(temperatures entre 8.2 i 8.6 ºC) es situen en el període d’aigües baixes (de tendència a 
l’equilibri aigua-roca) i el seu origen ha de relacionar-se amb les estructures de la zona 
saturada del carst (i temps de residència més llargs).
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Figura 63 : Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua a la Font de Lastoar (n=54).

3.2.3.5 Hidrogeoquímica

3.2.3.5.1 Introducció

A la unitat de Lastoar les dades hidrogeoquímiques corresponen al període de 1988 a 
1991, en el qual s’ha fet un seguiment (mostreig) sistemàtic de la descàrrega natural del 
sistema, la Font de Lastoar. També es disposa de dades del llac i la pèrdua de Escunhau.

3.2.3.5.2 La conductivitat i la mineralització en el cicle hidrològic

Al llarg dels quatre cicles estudiats, la conductivitat té un valor mitjà de 110.96 mS/cm, 
un màxim de 142 mS/cm i un mínim de 92 mS/cm. La amplitud de 50 mS/cm assenyala 
una variació important en aquest paràmetre.

La correlació entre la conductivitat i la mineralització és elevada, amb un valor de 0.864. 
D’aquesta manera, es pot utilitzar la conductivitat com a variable regionalitzada (Baka-
lowicz, 1974, 1976, 1979 a; Freixes et al., 1993, 2000), ja que la seva evolució és per-
fectament assimilable a la de la mineralització; no obstant, per a facilitar la comparació 
entre els diferents exemples, s’utilitzarà la mineralització.

La mineralització a Lastoar varia de 140 mg/l a 70 mg/l. El valor mitjà és de 99.2 mg/l 
(n=54) i l’amplitud de 70 mg/l. L’evolució de la mineralització al sistema de Lastoar és 
pràcticament la dels bicarbonats que es comenta més endavant.

3.2.3.5.3 La distribució de freqüències de la mineralització

La distribució de freqüències de la mineralització a la unitat de Lastoar es caracteritza 
per una polimodalitat molt acusada: amb quatre modes perfectament diferenciables 
(figura 64).
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Les modes de 75 mg/l i 85 mg/l corresponen a les aigües menys mineralitzades, que 
caracteritzarien el període d’aigües altes que ha estat referit a la hidrodinàmica; la moda 
de 85 mg/l és la que presenta una freqüència més elevada (0.24) i reflecteix molt bé la 
incidència i importància de les aigües de fusió de neu en l’alimentació del sistema. La 
moda de 105 mg/l identifica aigües de fusió de neu procedents de la pèrdua d’Escun-
hau (i probablement, en part, aigües de temps de permanència més llarg i de buidament 
de la zona saturada). Finalment, la moda de 120 mg/l, amb una freqüència molt baixa 
(0.04), té una base ampla que inclou el valor de 140 mg/l; aquesta moda caracteritza les 
aigües més mineralitzades, que corresponen al buidament de les reserves.

La polimodalitat que s’observa a Lastoar ha de respondre a una certa complexitat del 
sistema i, possiblement, de l’estructura de l’aqüífer. La carstificació ha de tenir un cert 
desenvolupament.

Figura 64: Distribució de freqüències de la mineralització a la Font de Lastoar (n=54).

Com succeeix amb la unitat hidrogeològica de Joeu, l’estructura binària del sistema ja 
introdueix una certa complexitat. En efecte, la conca que alimenta la pèrdua d’Escun-
hau implica substrats diferents: granitoides, calcàries, metapsammites i metapelites. 
La pèrdua del llac d’Escunhau s’alimenta a partir de les aportacions superficials de 
torrents de fort pendent i que estan situats en substrats diversos (sobretot, metap-
sammites del Carbonífer i granitoides). A més, la circulació hídrica en les estructures 
endocàrstiques constituïdes per l’avenc de Bargadèra i la resta de cavitats del circ 
d’Escunhau es realitza en el contacte intrusiu entre els granitoides i les calcàries. No 
obstant, en aquest sistema els cabals màxims no són importants: el cabal a la Font de 
Lastoar no sobrepassa els 0.6 m3/s (cal recordar que es tracta de mesures discretes i, 
per tant, els valors mesurats no són necessàriament els màxims de l’hidrograma real). 
Aquestes dades indicarien que l’estructura de drenatge és poc desenvolupada o que, 
en cas de ser-ho, no tindria un grau de funcionalitat important. A aquesta reflexió caldria 
afegir que l’evolució de la temperatura té un rang de variació considerable, amb una 
amplitud de 3 ºC. Aquesta variació, com abans s’ha indicat, podria relacionar-se amb 
una carstificació d’un cert desenvolupament.
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En el sistema de Lastoar es pot pensar que hi ha una estructura càrstica disfuncional 
originada com a conseqüència de la disminució de la conca càrstica, que hauria estat 
progressivament assimilada per la circulació superficial del barranc de la ribera de Rius. 
Aquests processos caracteritzarien l’evolució fluvial postglacial i caldria emmarcar-los 
en la dialèctica o dualitat que s’estableix entre l’erosió superficial i la subterrània (Frei-
xes, 1993, 1995 a; Mangin, 1978 c, 1982 b). Així, l’avenc de Bargadèra i la resta de 
cavitats podrien interpretar-se com els testimonis d’una antiga estructura de drenatge 
d’escassa funcionalitat actual arran de la disminució de la conca càrstica, que originaria 
una menor aportació hídrica.

3.2.3.5.4 Bicarbonats, calci i magnesi

Els bicarbonats, com anteriorment s’ha comentat, tenen un pes molt important en la 
determinació de la conductivitat i la mineralització. La correlació entre la mineralització i 
els bicarbonats és de 0.985. Per aquest motiu, la interpretació de l’evolució de qualse-
vol d’aquests paràmetres és exactament la mateixa.

La concentració mitjana per al període de 1988 a 1991 és de 67.8 mg/l. La màxima és 
de 93.9 mg/l i la mínima de 50 mg/l. L’amplitud és de 43.9 mg/l (taula 13).

Font de Lastoar

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 67.8 50.0 93.9 43.9

Calci (mg/l) 21.2 16.8 30.5 13.7

Magnesi (mg/l) 1.76 0.4 2.7 2.3

Taula 13: Bicarbonats, calci i magnesi a la Font de Lastoar (n=54).

L’evolució d’aquest paràmetre és clarament estacional (figura 65). L’esquema d’evo-
lució que s’observa es repeteix cicle rere cicle. Per a aquest ió l’esquema d’evolució 
estacional apareix ben definit, a excepció del cicle 88-90 en el qual es desdibuixen una 
mica les tendències.

En l’esquema d’evolució es poden considerar diferents períodes o tendències de ca-
racterístiques pràcticament anàlogues a les descrites en analitzar l’evolució de la tem-
peratura.

En síntesi, aquestes tendències o períodes es poden concretar en:

§ Període de mínima mineralització. El contingut en bicarbonats experimenta 
una forta disminució i s’origina un o varis mínims segons les característiques del 
cicle hidrològic. Els mínims coincideixen amb els cabals màxims. La disminució 
es produeix sistemàticament en tots els cicles estudiats a partir de la crescuda 
estacional originada per la fosa de neu durant el període de primavera-estiu. 
L’inici de la disminució se situa a la branca ascendent de les crescudes, és a dir, 
al començament de la puja. La tendència o evolució de disminució dels bicarbo-
nats es relaciona des d’un punt de vista hidrodinàmic amb la puja i el màxim de 
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cabal. A la decrescuda, en general, hi ha les mínimes concentracions, que nor-
malment es mantindran fins l’inici de l’esgotament (o situació d’aigües baixes).

§ Període d’augment de la mineralització. En situació d’aigües baixes i/o esgo-
tament hi ha una marcada tendència d’augment progressiu de la concentració 
en bicarbonats. Aquesta tendència presenta, segons les característiques hidro-
climàtiques del cicle, una evolució més complexa que l’analitzada anteriorment. 
En aquest sentit, un paper important l’introdueixen les precipitacions plujoses 
del període tardoral, que originen una important fluctuació del contingut en bi-
carbonats, la qual s’insereix en la mateixa tendència d’augment progressiu. A 
més, les aigües que provenen de la fusió de les primeres neus del cicle poden 
incidir en aquesta tendència abans que es produeixin les nevades pròpiament 
hivernals, les quals tenen una caràcter de major permanència (mantell de neu 
més persistent).

Figura 65: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a la Font de Lastoar.

El calci és el segon ió en importància per la seva concentració en les aigües de Lastoar. 
Aquest ió, conjuntament amb els bicarbonats, determina, essencialment, la mineralitza-
ció. El contingut mitjà de calci és de 21.2 mg/l, el màxim de 30.5 mg/l i el mínim de 16.8 
mg/l. L’amplitud és de 13.7 mg/l.

L’evolució del calci al llarg dels cicles hidrològics presenta un clar caràcter estacional, 
com passa amb l’observada pels bicarbonats. Aquest esquema d’evolució, que s’ob-
serva cicle rere cicle, respon a l’evolució de les condicions hidrodinàmiques i té la ma-
teixa interpretació que s’ha realitzat pels bicarbonats. És a dir, hi ha dues tendències: 
una de disminució del contingut en calci relacionada amb la situació d’aigües altes i 
una d’augment del contingut en relació amb el període d’aigües baixes i esgotament. 
En el cas de l’ió calci la coincidència dels mínims amb els màxims cabals apareix molt 
ben definida.
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El magnesi presenta unes concentracions molt baixes i, de fet, es pot considerar un ió 
clarament minoritari. Els valors referits a continuació corresponen a tot el període de 
1988 a 1991. El valor mitjà és d’1.76 mg/l, el màxim de 2.7 mg/l i el mínim de 0.4 mg/l. 
Per tant, l’amplitud és de 2.3 mg/l. L’evolució del magnesi no és fàcil d’interpretar. S’ob-
serven algunes tendències de disminució de la concentració. Així, els mínims més sig-
nificatius es donen en situació d’aigües altes, normalment a l’inici de les crescudes (inici 
del període d’aigües altes). No obstant, no es pot definir per a aquest ió un esquema 
d’evolució estacional. L’evolució és en realitat més complexa i de difícil interpretació.

3.2.3.5.5 La pCO2 i l’DpH

Els paràmetres que es comentaran a continuació són la pCO2 i l’DpH.

La pCO2 presenta en el període estudiat una variabilitat significativa: la concentració 
màxima és del 0.078 % i la mínima del 0.014 %. L’amplitud és del 0.064 % (taula 14). 
El valor mitjà és del 0.030 %. Aquests valors, encara que lleugerament superiors als del 
sistema de Joeu, segueixen sent molt baixos. Aquestes baixes concentracions s’obser-
ven també en altres punts d’aigua del sistema.

mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.030 0.014 0.078

DpHc -0.19 -0.60 0.03

Taula 14: Variació dels paràmetres del sistema calcocarbònic a la Font de Lastoar (n=54).

L’evolució d’aquest paràmetre no és fàcil de definir (figura 66). En aquest cas, no s’ob-
serva una evolució estacional clara com succeeix als Uelhs deth Joeu. No obstant, els 
mínims més significatius es corresponen amb les situacions de cabals més elevats i 
això és característic de tots els cicles estudiats. Una vegada més el comportament hi-
drodinàmic sembla tenir un paper important en l’evolució química. En aquest cas, però, 
el factor hidrodinàmic no té un pes tan considerable com a Joeu. En efecte, a Lastoar 
els cabals més elevats a penes sobrepassen els 0.5 m3/s.

Cal insistir, però, que l’evolució és complexa i no s’observen tendències definides i ne-
tes que reflecteixin les diferents situacions hidrodinàmiques (parts de l’hidrograma): a 
Lastoar hi intervenen altres factors en l’evolució del CO2.

47

L’DpH o índex de saturació té un valor mitjà de - 0.19, al llarg de tot el període de 1988 
a 1991 (taula 14). El màxim és de 0.03 i el mínim de - 0.60. L'amplitud de 0.64 és signi-
ficativa i indica que aquest paràmetre presenta una variabilitat important en l'evolució 
del cicle hidrològic.

De primer, el que cal remarcar és el predomini de valors infrasaturats en la pràctica to-
talitat del període estudiat (figura 66). No obstant, temporalment i sempre per períodes 
de curta duració, s'assoleixen valors situats a l'equilibri, fins i tot valors positius, encara 
que en cap cas es poden interpretar clarament com de sobresaturació.

La infrasaturació que caracteritza les aigües de Lastoar, no és marcada com en el sis-
tema de Joeu. Una vegada més, aquesta diferència cal situar-la en les contrastades 
condicions hidrodinàmiques de cada sistema.
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Figura 66: Variació de la pCO2 i l’DpHc a la Font de Lastoar.

3.2.3.5.6 Sulfats, clorurs, sodi i potassi

L’ió sulfat, després dels bicarbonats i el calci, és l’ió que es presenta amb majors con-
centracions. El valor mitjà és (1988-1991) de 5.81 mg/l. El valor màxim és de 9.3 mg/l i 
el mínim de 2.9 mg/l. L’amplitud és significativa, amb 6.4 mg/l (taula 15). Al llarg del cicle 
hidrològic s’observa una important variació en aquest ió. L’esquema d’evolució dels 
sulfats presenta una gran analogia amb l’observat pels bicarbonats i el calci. En síntesi, 
es reconeixen les dues tendències abans explicades per a aquests dos ions (figura 67).

L’ió clorur es presenta en concentracions molt baixes. El valor mitjà és de 0.37 mg/l, el 
màxim de 0.8 mg/l i el mínim de 0.01 mg/l. L’amplitud és de 0.79 mg/l.

Font de Lastoar

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 5.81 2.9 9.3 6.4

Clorurs (mg/l) 0.37 0.01 0.8 0.79

Sodi (mg/l) 1.37 0.25 2.4 2.15

Potassi (mg/l) 0.09 0.03 0.33 0.30

Taula 15: Sulfats, clorurs, sodi i potassi a la Font de Lastoar (n=54).

Les variacions observades al llarg del cicle de l’any 1988 presenten un esquema que es 
pot interpretar com estacional. No obstant, en ser els continguts tan baixos, qualsevol 
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variació de cabal, encara que de feble amplitud, origina fluctuacions significatives, de 
característiques semblants a les considerades a l’escala del cicle. En conseqüència, hi 
ha variacions que són difícilment interpretables i que no es poden inscriure dintre de les 
tendències generals de tipus estacional.

Figura 67: Variació dels ions sulfat, clorur, sodi i potassi a la Font de Lastoar.

Les concentracions en sodi són també baixes: el valor mitjà és d’1.37 mg/l, el màxim de 
2.4 mg/l i el mínim de 0.25 mg/l. L’amplitud és de 2.15 mg/l. Al llarg del cicle s’observa 
una important variabilitat. La variabilitat del sodi presenta un clar esquema estacional, 
amb un forta analogia amb els descrits pels bicarbonats, calci i sulfats. En l’evolució 
del sodi són perfectament definibles les tendències abans explicades pels esmentats 
ions: hi ha fortes disminucions relacionades clarament amb l’augment del cabal degut 
a la fosa de neu i augments progressius dels continguts en els períodes d’aigües baixes 
i esgotament. Els mínims continguts (entre 0.01 mg/l i 0.05 mg/l) coincideixen amb els 
cabals màxims. Aquest esquema estacional es pot observar cicle rere cicle.

L’ió potassi té concentracions molt febles al llarg de tot el període estudiat (de 1988 a 
1991): el valor mitjà és, solament, de 0.09 mg/l. La variabilitat observada se situa dintre 
dels marges d’error analític i, en conseqüència, la interpretació esdevé problemàtica i 
no es desenvoluparà.
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3.2.3.5.7 Anàlisi de Components Principals

En el cas del sistema de Lastoar es presenta una anàlisi de components principals a 
partir de les dades de 54 mostres de quatre cicles hidrològics de 1988 a 1991.

Les variables utilitzades són: cabal (Q), temperatura (T), bicarbonats (HCO3
-, TAC), calci 

+ magnesi (TH), calci, magnesi, sodi, potassi, clorurs, sulfats, nitrats, DpH, pCO2 i pH.

El factor I explica el 38,4% de la variància total. El defineixen els sulfats, calci, TAC (bi-
carbonats), TH (calci + magnesi), T (temperatura) i pCO2. El cabal amb una saturació de 
0,452 també hi contribueix, però d’una manera poc significativa.

El factor II explica el 18,6% de la variància total. El defineixen DpH, pH i pCO2.

La interpretació es basarà en l’espai factorial que defineixen els factors I i II, que expli-
quen el 57% de la variància.

Espai de les variables (figura 68):

El factor I es pot definir com el factor mineralització, és a dir, el factor que expressa els 
temps d’adquisició de la mineralització; aquesta mineralització s’identifica a partir dels bi-
carbonats i el calci. Els sulfats també estan molt ben definits en el factor I, i el mateix succe-
eix amb la temperatura (T). Malgrat l’escàs pes de la saturació del cabal (Q), és interessant 
remarcar l’oposició entre les variables que defineixen la mineralització (HCO3

- i Ca2+), i el 
cabal (Q) que es troba situat a la part positiva del factor I. Així, d’una manera general: els 
cabals més elevats determinen aigües menys mineralitzades i, recíprocament, les aigües 
més mineralitzades correspondrien als cabals més baixos de la decrescuda (transició de la 
decrescuda a l’esgotament) i a l’esgotament. No obstant, aquesta afirmació només té un 
valor genèric i es pot matisar ja que a l’inici de les crescudes (puja) sembla que es mobilit-
zen aigües més mineralitzades que se situarien en les estructures reservori de la zona inun-
dada del sistema de Lastoar, que sabem que té unes reserves significatives de l’ordre d’1 
hm3 (i condicions favorables a l’existència de reserves profundes). El fet que els sulfats i la 
temperatura s’associïn a les aigües més mineralitzades també s’explicaria en el context di-
nàmic del sistema: la formació del sulfats per oxidació de sulfurs és un procés lent i exigeix 
un temps de permanència llarg. Així mateix les aigües de major temperatura a Lastoar mar-
quen les aigües de la zona inundada de l’aqüífer on hi ha les estructures de magatzematge.

També cal comentar la situació de la pCO2 que tot i el pes que té en el factor I, no 
s’associa amb el bicarbonats i el calci, cosa que sí que succeïa en l’anàlisi factorial de 
Joeu, així sembla que la darrera evolució del CO2, ben associat amb la mineralització 
(particularment amb als bicarbonats) que s’observa en aqüífers com Joeu (vegeu el 
capítol dedicat al sistema de Joeu) i Baget (Bakalowicz, 1980) no és evident a Lastoar.
El factor II, el defineixen les variables de l’equilibri calcocarbònic, és a dir, l’índex de 
saturació (DpH) i la pCO2 (equilibrant). No obstant, cal tenir clar, com ja s’ha vist amb les 
variables que defineixen el factor I, que la pCO2, contribueix a la definició tant del factor 
I com del factor II, encara que té més pes en el factor I. Per tant, les variables de l’equi-
libri calcocarbònic (fins i tot el pH) contribueixin a definir el factor II. Així, en la definició 
del factor II hi intervé d’una manera determinant l’DpH que expressaria el major o menor 
grau de saturació de l’aigua. El factor II es podria definir com la velocitat de trànsit de 
l’aigua entre els espais d’emmagatzematge i la ressurgència, malgrat no existir una bona 
correlació entre el cabal i l’DpH. Així mateix, la correlació entre l’DpH i la pCO2 és poc 
important (cos 105º = -0.256) que podria indicar que a la ressurgència de Lastoar, que 
drena un reservori d’una certa importància, no existeixen condicions de bescanvi entre 
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la fase liquida i la fase gasosa, però aigua amunt sí que existeixen aquestes condicions 
on es desenvolupa, com ja s’ha explicat, una important estructura endocàrstica a la 
zona no saturada (a més en el sistema de Lastoar, a diferència del de Joeu, la ressurgèn-
cia sí que es troba en un important aflorament calcari que es desenvolupa de manera 
significativa en direcció W). En el cas de Lastoar sabem que les aigües són pràcticament 
sempre infrasaturades; només en l’esgotament i sobretot quan es mobilitzen les aigües 
del reservori aquestes indiquen condicions d’equilibri o molt properes a l’equilibri. Això 
és propi de condicions hidrodinàmiques que a Lastoar corresponen, com veurem a con-
tinuació, a les primeres crescudes desprès de l’esgotament que precedeixen la crescu-
da estacional o bé clarament a l’inici de la crescuda estacional.

Figura 68: ACP de Lastoar. Espai de les variables

Espai de les unitats estadístiques (figura 69):

Les unitats estadístiques en el pla factorial I-II estan distribuïdes segons quatre grups o 
famílies que corresponen a diferents situacions dinàmiques o hidrodinàmiques de l’hidro-
grama de cabal: a) inici de la crescuda estacional (I), b) inici de la crescuda estacional (II), c) 
cabals màxims de crescuda i d) cabals baixos en decrescuda i tendència a l’esgotament.

Les unitats estadístiques del primer grup a) inici de la crescuda estacional, corresponen 
a les aigües més mineralitzades (1, 2, 3, 23, 50) (factor I), el segon grup: b) inici de cres-
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cuda (II) són les mostres que observen un grau de saturació més marcat, però, en el cas 
de Lastoar, just fins a l’equilibri químic (24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41) (factor II); són 
les que es mobilitzen dels reservoris de la zona inundada del sistema. Això succeeix en 
tots els cicles hidrològics, però s’observa molt bé en el cicle 1989/1990 en el què es 
produeixen tot un seguit de petites crescudes que precedeixen la crescuda estacional.

El grup c) cabals màxims de crescuda, correspon als cabal més elevats (puntes dels 
hidrogrames de cabal) i a les aigües menys mineralitzades dels cicles hidrològics (7, 8, 
25, 26, 27, 42, 43 i 51).

El grup d) cabals baixos en decrescuda, tendència a l’esgotament i esgotament, està 
format per les unitats estadístiques que caracteritzen la part final de la decrescuda, la 
transició a l’esgotament i l’esgotament pròpiament (12,13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 2 i 53).

Figura 69: ACP de Lastoar. Espai de les unitats estadístiques

3.2.3.6 Conclusions

3.2.3.6.1 Model conceptual

Del sistema de Lastoar cal remarcar que té unes dimensions reduïdes, amb una conca 
d’aproximadament 3,9 km2. Aquest és un aspecte a considerar en el moment de sinte-
titzar els resultats de la hidrodinàmica i també, com es comentarà més endavant, quan 
es plantegi la utilització dels recursos de l’aqüífer des de la perspectiva de la hidroge-
ologia operativa.
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La conca és poc important, però l’aportació anual (o volum de trànsit) és prou significa-
tiva, de l’ordre de 5 hm3. Aquest valor indica que el sistema té una funcionalitat impor-
tant. Aquesta aportació s’ha de relacionar amb la importància de les precipitacions en 
altitud, en particular de les precipitacions en forma de neu que determinen un important 
mantell en l’àmbit del circ d’Escunhau. El volum dinàmic, de l’ordre d’1 hm3, també és 
significatiu.

A Lastoar les variacions de cabal són relativament acusades i, tot i no disposar d’hi-
drogrames de crescudes originades per episodis de precipitació líquida, és evident una 
certa capacitat de drenatge del sistema.

L’anàlisi de les dades de temperatura i de la seva variabilitat, amb una amplitud de 3ºC 
indiquen també un grau de carstificació no menyspreable (Andrieux, 1972, 1976, 1978; 
Freixes et al. 1998 a). El caràcter càrstic i la complexitat del sistema es posen en evi-
dència a partir de la distribució polimodal de les freqüències de la temperatura (figura 
63) .

Les dades d’hidrogeoquímica permeten fer consideracions similars. Així, si s’analitzen 
els paràmetres del sistema calcocarbònic, es constata que les amplituds dels bicar-
bonats i del calci són significatives, comparables amb les observades als Uelhs deth 
Joeu i a la ressurgència de la Pila del sistema càrstic de Tèrme-Pila. La variabilitat, les 
amplituds d’aquests paràmetres i els marcats mínims que s’observen en les crescudes 
estacionals indiquen l’existència d’una certa estructura de drenatge en el si de l’aqüífer. 
L’índex de saturació (DpH) per la seva variabilitat i rang en el del cicle hidrològic i per la 
seva evolució principalment en condicions d’infrasaturació (Bakalowicz, 1979 a; Freixes 
et al., 1993), també indica un cert grau de carstificació.

Pel que fa a la hidrogeoquímica també cal remarcar, anàlogament al que passa amb la 
temperatura, el caràcter polimodal de la distribució de freqüències de la mineralització, 
que també indicaria el caràcter càrstic de l’estructura del sistema i la seva complexitat.

La informació de què es disposa solament permet fer unes consideracions de tipus 
general sobre el model conceptual del sistema.

Amb relació a l’esquema de l’aqüífer i la circulació a la zona no saturada, cal assenya-
lar que l’alimentació es produeix de dues formes diferents. La primera és directament 
des dels afloraments calcaris, sobretot de la serra de Rius –on hi ha formes càrstiques 
superficials, que suposen una alimentació de caràcter autòcton. I la segona és a partir 
de l’escorrentia dels dos substrats impermeables (granitoides del batòlit de la Malade-
ta i psammites del Carbonífer) quan aquests estan en contacte amb les calcàries del 
Devonià superior-Carbonífer inferior (contacte que pot ser intrusiu o per falla com ja 
s’ha comentat). Quan l’alimentació és a partir de l’escorrentia del dos substrats imper-
meables és de tipus al·lòcton. La pèrdua de l’estany d’Escunhau assumeix el drenatge 
de la part més important de l’alimentació al·lòctona del sistema. És en aquest caràcter 
al·lòcton que el sistema de Lastoar té una marcada analogia amb el de Joeu. Aquesta 
pèrdua té un paper important en l’esquema funcional del sistema i és la que influeix 
notablement la seva hidrodinàmica, tant a la crescuda estacional com en els episodis 
de pluja. Pel que fa a la circulació a la zona no saturada, ha d’existir una estructura de 
drenatge de cert desenvolupament des de la pèrdua d’Escunhau a la Font de Lastoar. 
Així mateix, aigua amunt de la pèrdua, en el contacte intrusiu entre les granodiorites i 
les calcàries, hi ha l’avenc de Bargadèra i altres cavitats que són l’expressió d’una part 
d’una estructura de drenatge antiga encara funcional. La part del sistema formada pels 
afloraments calcaris té pèrdues d’escassa entitat i ha de caracteritzar-se principalment 
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per les modalitats d’infiltració pròpies de les calcàries (lenta i ràpida, directa i diferida). 
No obstant, no es disposa d’informació sobre l’existència i el possible paper d’aqüífers 
epicàrstics.

Pel tipus de sistema, la carstificació també s’ha de desenvolupar d’aigua amunt a aigua 
avall i l’estructura de drenatge, com succeeix al sistema de Joeu, ha de ser més aviat 
de tipus filiforme. És a dir, es tracta d’una estructura que no és en forma de xarxa. Les 
observacions de camp i, en particular, les observacions realitzades en les exploracions 
espeleològiques al carst d’Alba a l’alt Éssera (vegeu Freixes et al., 1998 a) –que és un 
molt bon exemple de sistema binari amb estructura de drenatge filiforme– ajuden a 
comprendre la geometria de l’estructura que ha de caracteritzar el sistema de Lastoar.

De la zona saturada de Lastoar no se’n pot precisar l’estructura, però sí assenyalar que 
hi ha una certa estructura de drenatge, encara que segurament amb un desenvolupa-
ment menys important en aquesta part d’aigua avall del sistema que la que existeix 
aigua amunt, descrita abans en tractar de la zona no saturada. Sobre aquest aspecte 
en particular i sobre el model conceptual de Lastoar en general, l’anàlisi del potencial 
de carstificació del sistema i de la seva evolució permetran introduir algunes conside-
racions i matisacions.

A més, al sistema de Lastoar cal considerar-hi la possibilitat de que presenti o no re-
serves profundes. Aquesta qüestió s’ha analitzat detingudament a l’apartat d’hidrodi-
nàmica.

3.2.3.6.2 El potencial de carstificació i l’evolució del carst de Lastoar

El sistema de Lastoar presenta una carstificació que té un cert desenvolupament, com 
es pot constatar a partir de les observacions de camp realitzades a les cavitats situades 
al circ d’Escunhau. L’avenc de Bargadèra, amb 571 m de desnivell i més de 1627 m de 
desenvolupament, és la cavitat més important. No obstant, si s’analitza la carstificació 
a partir del funcionament hidrològic estricte, aquesta és menys important que la que 
s’observa al sistema de Joeu. Si es compara amb el sistema de Tèrme-Pila –amb ca-
dascuna de les dues parts que es poden distingir en aquest sistema–, la carstificació de 
Lastoar, encara que menys important, seria semblant a la que s’observa a les respostes 
hidrològiques de la Pila, però superior a la que s’observa a Tèrme. Lastoar tindria una 
carstificació significativament més important que la del sistema d’Aigüèira.

En el carst de Lastoar es pot pensar que el sistema hauria perdut una certa funciona-
litat, és a dir, que la part al·lòctona de la conca havia estat més extensa que l’actual. 
Diferents observacions de camp permeten formular aquesta hipòtesi.

Les dimensions dels conductes de les cavitats del circ d’Escunhau no es corresponen 
amb la limitada funcionalitat que actualment s’hi observa. Aquestes cavitats probable-
ment s’originaren a partir d’una conca més extensa que l’actual. La disminució de la 
conca hauria d’explicar-se com a resultat de la competència entre la circulació superfi-
cial i la subterrània. Així, la circulació superficial del Valarties hauria augmentat la seva 
conca en detriment de la subterrània del sistema de Lastoar. El que possiblement hau-
ria ocorregut és que el curs de la ribera de Rius (que limita amb el sistema de Lastoar) 
s’hauria encaixonat aigua amunt, originant-se una marcada incisió que capturaria part 
de la conca càrstica, disminuint així l’aportació massiva a les pèrdues del circ d’Es-
cunhau que alimenten el sistema. Com a conseqüència, la funcionalitat del sistema es 
reduiria i els processos de carstificació també.
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Aquesta evolució es comprèn millor si s’analitza el context hidrològic del sistema de 
Lastoar. El sistema de Lastoar alimenta el riu Valarties, però la ressurgència –nivell de 
base del sistema càrstic– es troba a una certa alçada per sobre d’aquest riu. A més, 
l’evolució fluvial aigua amunt (ribera de Rius) està controlada pel seu nivell de base 
que és la Garona a Arties. El Valarties té una conca molt superior i un potencial d’ero-
sió superior al del sistema de Lastoar. L’erosió (el potencial d’erosió) a la capçalera 
del Valarties, és a dir, al curs de la ribera de Rius, ha estat molt més important que el 
potencial de carstificació de Lastoar i com a conseqüència d’això s’hauria produït la 
captura per part del Valarties (ribera de Rius) d’una part de la conca càrstica (formada 
pel circ d’Escunhau). En definitiva, en produir-se la captura hauria disminuït el poten-
cial de carstificació del sistema de Lastoar. L’exemple il·lustra molt bé que el factor 
hidrodinàmic és el que determina el potencial i el grau de carstificació del sistema i, 
per tant, la seva evolució.

3.2.3.6.3 Explotació de recursos i sostenibilitat

És interessant recordar que el sistema de Lastoar és el de menors dimensions i enti-
tat dels estudiats experimentalment a la Val d’Aran. Aquest fet podria comportar una 
desconsideració amb relació a les possibilitats del sistema des de la hidrogeologia 
operativa. No obstant, el plantejament ha de ser ben diferent. El sistema té una apor-
tació anual important –al voltant dels 5 hm3– i unes reserves dinàmiques –al voltant 
d’1 hm3– no menyspreables. Per tant, aquests recursos han d’observar-se com a molt 
interessants en el marc de la planificació hidrològica de la Val d’Aran i han de con-
siderar-se com una part significativa del patrimoni hídric aranès d’origen subterrani 
(Marsily in MIPT, 1996; Freixes, 2003). A més, amb relació a la protecció dels recursos 
i la sostenibilitat, cal considerar dos aspectes del sistema de Lastoar. El primer és 
que la recàrrega se situa, pràcticament del tot, per sobre dels 2000 m, no existint en 
aquest cas cap factor de risc a la seva conca. No hi ha vies accessibles per a vehi-
cles si s’exceptua el camí forestal que puja des de la població d’Escunhau a la vall 
del mateix nom (que arriba just al límit de la conca), ni cap tipus d’infraestructura que 
pogués esdevenir problemàtica (temporalment hi ha pastures). Per tant, la situació en 
què es troba el sistema és una garantia per a la conservació de la qualitat dels seus 
recursos. El segon aspecte a considerar és l’excel·lent qualitat de l’aigua. En aquest 
sentit, és interessant assenyalar que les aigües bicarbonatades càlciques de Lastoar, 
com succeeix en els altres aqüífers càrstics aranesos, tot i la feble mineralització que 
les caracteritza, són més interessants i convenients per a l’abastament d’aigua pota-
ble que l’explotació d’aigües d’aqüífers de naturalesa granítica (com per exemple la 
captació actual d’Arties).

En definitiva, cal valorar positivament les possibilitats d’explotació de l’aqüífer de Las-
toar, és a dir, les possibilitats de disposar d’aigua rodada i de qualitat en un futur imme-
diat a les poblacions i activitats més properes.

El monitoratge d’un cicle que aportés dades de cabal en continu i l’estudi d’algun 
episodi de crescuda originat per precipitacions líquides constituirien una informació 
molt valuosa (cabal, temperatura, geoquímica i isòtops), que complementaria la que 
ja es disposa, en la perspectiva de conèixer millor l’estructura de la zona saturada i 
orientar millor l’explotació i utilització dels seus recursos. Així mateix, en el sistema 
de Lastoar cal desenvolupar un programa d’experiències amb traçadors, i realitzar 
cartografies hidrogeològiques, de vulnerabilitat i de risc. Aquests treballs contribui-
ran a la protecció de la conca d’alimentació i a concretar uns objectius de sosteni-
bilitat del sistema.
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3.2.4 Sistema de les Fonts de Tèrme i Pila

3.2.4.1 Introducció

El sistema de Tèrme-Pila, anomenat així pels seus dos punts de descàrrega natural 
(fotos 49, 50, 51 i 52) també podria anomenar-se de l’Unhòla-Varradòs, doncs la seva 
estructura càrstica relaciona i connecta aquests dos sistemes fluvials. Així, el sistema 
de Tèrme-Pila abasta els relleus que hi ha entre la part superior del curs de l’Unhòla i 
les valls de Sascorjada i Varradòs.

Tèrme-Pila és un sistema d’esquema o estructura marcadament binària. Aquesta es-
tructura determina en part la seva complexitat. Les dimensions del sistema no s’han 
pogut precisar amb suficient rigor, més endavant s’insistirà en aquesta qüestió. No 
obstant, la conca no és gaire gran i la seva extensió ha de situar-se entre 9 i 11 km2 .

El sistema de Tèrme-Pila presenta unes característiques hidrogeològiques molt inte-
ressants en el marc dels sistemes càrstics de la Val d’Aran. En efecte, Tèrme-Pila té un 
interès particular doncs facilita l’observació –a partir del control experimental dels dos 
punts de descàrrega– de característiques originals del funcionament i de l’estructura 
de l’aqüífer que contrasten amb les dels altres sistemes aranesos, però que alhora 
permeten constatar determinades observacions realitzades en cadascun d’ells (Freixes 
et al., 1998 a, b, 2000). Tèrme-Pila és un exemple clau i un esglaó intermedi entre els 
sistemes menys evolucionats i els que ho estan més. Les observacions relatives a la 
zona saturada de l’aqüífer indiquen l’existència de parts ben diferenciades tant en el 
funcionament com en l’estructura. Les observacions aporten resultats molt interessants 
per a comprendre la gènesi del carst d’alta muntanya, així com per a comprendre el 
desenvolupament de la carstificació en l’espai –aigua amunt i aigua avall– en aquests 
tipus d’aqüífers. En definitiva, la recerca experimental i les observacions de camp re-
alitzades a Tèrme-Pila transcendeixen l’interès estricte de l’exemple en particular i es 
poden situar en una perspectiva hidrològica més general i teòrica.

La descàrrega natural és, precisament, un dels aspectes originals del sistema, ja que 
presenta dues ressurgències situades a gran distància i amb un fort desnivell entre 
elles. Aquesta característica és força excepcional, fins i tot en la casuística dels aqüífers 
càrstics, però explicable tractant-se d’un exemple d’alta muntanya.

Tèrme-Pila és un sistema que per les seves característiques i complexitat observa un 
interès científic considerable. Des del punt de vista hidrogeològic, com succeeix amb el 
sistema de Joeu, és remarcable com a exemple de captura càrstica. La captura, en el 
cas de Tèrme-Pila, determina el transvasament dels recursos hídrics de la part superior 
del curs de l’Unhòla (fotos 53 i 54) a la vall de Varradòs. El fenomen de captura implica 
diferents parts del riu Unhòla i presenta tot un conjunt d’evidències geomorfològiques, 
és a dir, de formes càrstiques associades al fenomen de captura: el forat de l’Unhòla 
(fotos 55, 56, 57, 58 i 59), les pèrdues del pla de Tor i les morfologies de carst cobert 
desenvolupades en els dipòsits quaternaris que hi ha aigua avall del forat de l’Unhòla 
(fotos 60, 61 i 62). Aquests aspectes geomorfològics tenen especial interès per a com-
prendre l’evolució del carst i del relleu en general.

La complexitat del sistema que es posa en evidència a partir de la recerca experimental 
té un interès explícit des de l’òptica de la hidrologia teòrica. D’aquí l’interès de l’apro-
fundiment de les recerques fins ara realitzades. Però, a part de les consideracions sobre 
l’interès del fenomen, aquest sistema, com ja es veurà més endavant, constitueix una 
aportació hídrica amb recursos i reserves importants que cal tenir present des dels 
punts de vista de l’explotació, la protecció i la sostenibilitat.
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3.2.4.2 Característiques físiques

3.2.4.2.1 Introducció

Aquest sistema, d’estructura complexa, es desenvolupa abastant part de les capçale-
res dels rius aranesos Unhòla, Toran i Varradòs, i limita al N i a l’E amb les altes capçale-
res dels cursos fluvials francesos Isard i Urets de la conca del Lez. El sistema ocupa una 
part important dels relleus que dominen les capçaleres dels esmentats cursos fluvials: 
des dels malls del pla de Tor, les pales de Liat i serra de Crabèra –dominats pels cims 
de la cresta que va del Maubèrme (2880 m) al tuc Blanc deth Portilhon (2640 m)– als 
contraforts meridionals de les serres Sascorjada (foto 63) i de Pica Palomèra.

3.2.4.2.2 Geologia

A nivell de grans unitats estructurals, el sistema es localitza a la unitat alpina de Bossòst 
o Pallaresa (Muñoz, 1992, Berástegui et al., 1993). El límit meridional d’aquesta unitat 
és l’anomenada falla de Bossòst, que constitueix una estructura de gran desenvolupa-
ment orientada W-E (García-Sansegundo, 1992; Muñoz, 1992); segons la sistematitza-
ció proposada per Zwart (1979), el sistema és a la unitat anomenada Dom de la Garona.

Les característiques geològiques de l’àmbit en què es troba el sistema de Tèrme-Pila 
han estat estudiades per Kleinsmiede (1960), Rijckborst (1967) i, més recentment, per 
Martínez et al. (1982) i García-Sansegundo (1992), entre d’altres (figura 70).

Figura 70: Mapa geològic del sistema de les fonts de Tèrme i Pila (García-Sansegundo, 1992).
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Els materials implicats en el sistema són del Cambroordovicià, de l’Ordovicià superior 
i del Silurià.

El Cambroordovicià presenta les següents unitats de baix a dalt: Sèrie d’Urets, Calcària 
de Bentaillou i Sèrie d’Òrla.

La Sèrie d’Urets està formada per totes les alternances peliticoquarsítiques que afloren 
per sota de la Calcària de Bentaillou. La potència d’aquesta successió és de l’ordre dels 
300 m o superior.

La Calcària de Bentaillou constitueix un gruixut nivell de calcàries blanques i massives 
(Kleinsmiede, 1960; García-Sansegundo, 1992); els efectes del metamorfisme han estat 
importants i presenten una forta recristal·lització (foto 64). La potència de la unitat varia en-
tre els 100 i 150 m. L’espessor disminueix de manera considerable en direcció N. Aquesta 
unitat carbonàtica apareix normalment intercalada entre pissarres i gresos de les unitats 
d’Urets i Òrla, que pertanyen també al Cambroordovicià (vegeu García-Sansegundo, 1992).

La Sèrie d’Òrla és la successió siliciclàstica que aflora per sota de l’Ordovicià superior i 
per sobre de la Calcària de Bentaillou. La potència pot variar entre els 200 i els 400 m.

El Silurià es caracteritza predominantment per pissarres negres grafitoses amb abun-
dant pirita (García-Sansegundo, 1992). Quan s’ha pogut mesurar, la potència assoleix 
els 200 m.

L’aqüífer de Tèrme-Pila es desenvolupa a la Calcària de Bentaillou o Calcaire Métallifè-
re d’edat cambroordoviciana. Aquestes calcàries afloren a la part superior del curs de 
l’Unhòla: àrees de l’estany de Liat i de pla de Tor i a les serres de Guarbes, Sascorjada 
i de Pica Palomèra. Pel que fa al vessant francès, les calcàries encara afloren amb més 
extensió: relleus de serra d’Aranh, circ d’Urets i N del tuc de Maubèrme.

Encara que amb una implicació menor en l’àmbit del sistema, la conca de Tèrme-Pila 
presenta afloraments reduïts de materials de l’Ordovicià superior. De baix a dalt es 
poden considerar les següents unitats: Conglomerats del mall de Bolard, la Calcària 
Sandwich i les Capes de Liat (García-Sansegundo, 1992).

Els Conglomerats del Mall de Bolard estan formats per conglomerats amb còdols quar-
sítics i lutítics; menys freqüentment hi apareixen còdols calcaris i microconglomerats 
amb clasts quarsítics. La potència és d’uns 30 m. Els afloraments més importants se 
situen entre l’estany Long de Liat i el tuc dels Armèros.

La Calcària Sandwich està formada per alternances centimètriques o decimètriques 
de calcàries grises silíciques i pissarres. Els afloraments més importants són a l’estany 
Long de Liat i a la serra de Guarbes. La potència és de l’ordre de 3 m.

Les Capes de Liat són principalment lutites, amb intercalacions mil·limètriques o centi-
mètriques de gresos de gra fi. A vegades s’hi observen nivells de calcàries. La potencia 
de la unitat, encara que variable, és de l’ordre dels 30 m. Aflora en l’àmbit que va de la 
serra de Guarbes al port d’Òrla. Les Capes de Liat tenen immediatament a sobre les 
ampelites del Silurià.

Aquest conjunt de materials –Conglomerats del Mall de Bolard, Calcària Sandwich i 
Capes de Liat– des del punt de vista hidrològic formen part de la conca càrstica com a 
substrats impermeables.
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La unitat Calcària Sandwich, amb potències dels nivells calcaris que rarament passen 
d’alguns cm, no és considerable des del punt de vista de la carstificació. És a dir, no 
s’hi poden originar estructures càrstiques de dimensions importants. Els fenòmens de 
dissolució es redueixen a l’existència de microcarst: microrascler i, en general, formes 
superficials i de dimensions molt limitades.

L’estructura a la “unitat de Bossòst” o “Dom de la Garona” és complexa i està formada 
per materials presilurians afectats per una important deformació i metamorfisme de 
l’Hercinià (García-Sansegundo, 1992).

L’estructura tectònica de l’àmbit concret en què es desenvolupa el sistema té interpre-
tacions força distintes segons els autors. Així, la interpretació de Kleinsmiede (1960) 
és molt més senzilla que la de García-Sansegundo (1992). L’autor holandès considera 
els afloraments de Liat, serra Sascorjada i Pica Palomèra formats per una única capa, 
mentre que García-Sansegundo hi considera una estructura anticlinal de 2ª generació 
amb l’eix orientat E-W.

L’estructura de Liat té una certa complexitat i està formada per un plec ajagut vergent 
al N (García-Sansegundo, 1992).
Els afloraments del pla de Tor, segons Kleinsmiede (1960), presenten una estructura 
anticlinal d’eix E-W, mentre que García-Sansegundo defineix aquest aflorament com 
una estructura d’interferència de plecs d’eixos NW-SE i W-E.

L’aflorament on es troba la Font de la Pila està constituït per un nivell de calcàries de la Cal-
cària de Bentaillou que es troba verticalitzat i associat a una estructura amb desplaçament 
anomenada falla de la Pila per Kleinsmiede (1960). A la cartografia d’aquest autor, la Font 
de la Pila se situa a la intersecció de dues importants falles: una d’orientació NW-SE i l’altra 
W-E; per a Kleinsmiede, doncs, la falla d’orientació W-E és la falla de Bossòst, i s’hi hauria 
excavat la vall Sascorjada o de Sièsso. García-Sansegundo (1992) no reflecteix aquest 
aflorament carbonàtic a la seva cartografia i, a més, situa la falla de Bossòst molt més al S.

A l’aflorament més occidental del sistema, en el qual es troba la Font de Tèrme, Kleins-
miede (1960) hi defineix una estructura formada per un conjunt de plecs amb els eixos 
W-E, sense precisar-ne les característiques de detall. No obstant, García-Sansegundo 
hi defineix una macroestructura anticlinal amb un eix de direcció NW-SE.

Precisament, en aquesta part occidental del sistema (serra de Guarbes), hi ha un im-
portant metamorfisme que fou estudiat per Kleinsmiede (1960) i Zwart (1979). Es tracta 
d’un metamorfisme de contacte originat pels granits i pegmatites moscovítiques que, 
segons Zwart (1979), presenta la següent zonació: zona II (esquist amb moscovita-
biotita), zona III (esquist amb estaurolita-cordierita-andalusita), zona IV (esquist amb 
andalusita-cordierita) i zona V (esquist amb cordierita-sil·limanita). Aquest metamorfis-
me es reconeix molt bé en la totalitat de la serra de Guarbes i, per tant, en l’aflorament 
en què es troba la Font de Tèrme (García-Sansegundo, 1992).

Amb l’objectiu de descriure l’estructura tectònica, però també per a visualitzar les zo-
nes de recàrrega i descàrrega del sistema, s’ha realitzat un tall geològic i hidrogeològic 
(figura 71) que mostra l’estructura del sistema des de l’estany Long de Liat i la pèrdua 
del forat de l’Unhòla fins a la zona de descàrrega. Aquest tall indica la situació de les 
dues ressurgències: Pila i Tèrme.

De les característiques de l’estructura tectònica de l’àmbit del sistema Tèrme-Pila és 
important retenir certs aspectes de la macroestructura, que en aquest cas poden haver 
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influït en el potencial de carstificació. Així, sembla que els eixos dels plecs d’orientació 
W-E cabussen a l’W, on es troben lògicament les ressurgències. En el límit occidental 
s’hi troba la Font de Tèrme, que alhora és la situada a menys alçada. A la part oriental 
del sistema (Liat, pla de Tor), les calcàries se situen a major altitud i el mateix succeeix 
amb la part septentrional (serres Sascorjada i de Pica Palomèra).

Figura 71: Tall hidrogeològic del sistema de les fonts de Tèrme i Pila. 1. Ampelites del Silurià. 
2. Metapelites i metapsammites de les sèries d’Urets i Orla (Cambroordovicià). 3. Calcàries de 
Bentaillou (Cambroordovicià) (Garcia-Sansegundo,1992; Cirés, inèdit).

3.2.4.2.3 Límits del sistema

Des d’un punt de vista geològic, els límits septentrional, meridional i occidental estan 
bastant ben definits, però l’oriental és més problemàtic. En efecte, el límit septentrional 
cal situar-lo aproximadament a les calcàries que conformen l’aflorament que s’estén 
amb un orientació W-E a la part alta de la serres Sascorjada i de Pica Palomèra. Aquest 
límit ressegueix en part la divisòria entre les conques dels rius Toran i Varradòs; en tota 
l’extensió d’aquest aflorament hi ha nombroses pèrdues i, en general, formes càrstiques 
superficials, que s’alimenten a vegades de petits escolaments superficials procedents 
dels afloraments metapelítics i metapsammítics del Cambroordovicià que estan en con-
tacte amb les calcàries. Així, alguns estanyols situats als contraforts i les parts altes de 
la serra Sascorjada són drenats subterràniament (Kleinsmiede, 1960; Rijckborst, 1967).

No obstant, cal precisar les característiques del límit septentrional a la zona de Liat. 
Aquesta part més alta de la conca del riu Unhòla, a part de l’aflorament de la Calcària 
de Bentaillou (on se situen les pèrdues i les formes càrstiques), té com a substrat més 
característic els materials metapsammítics de la Sèrie d’Òrla, els quals ocupen una 
gran extensió que va més enllà de la divisòria amb el riu Toran. En aquest substrat im-
permeable hi ha l’estany Long de Liat, que mitjançant un curs superficial de curt recor-
regut alimenta el forat de l’Unhòla. Aquest engolidor suposa la infiltració total d’aquesta 
aportació superficial. A més cal afegir les aportacions que provenen dels estanys d’Albi, 
que alimenten l’estany Long de Liat i es troben en substrats impermeables formats per 
les lutites de les Capes de Liat.

El límit meridional es pot definir a partir dels diferents afloraments carbonàtics situats al 
S: el de pla de Tor, el de la Font de la Pila i el de Tèrme. No obstant, la complexitat de 
l’estructura tectònica fa que la unitat de la Calcària de Bentaillou es desenvolupi al S de 
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la Font de la Pila, just fins a la falla de Bossòst. En el supòsit que l’aqüífer també es de-
senvolupés abastant tot l’espai que hi ha fins a la falla, això possibilitaria, òbviament, una 
gran extensió de la part profunda i captiva de l’aqüífer i, també, de la seva zona saturada.

El límit occidental correspon a l’aflorament de la Calcària de Bentaillou en el qual es 
troba la Font de Tèrme (serra de Guarbes). L’estructura d’aquest aflorament calcari 
correspon a un plec anticlinal d’orientació NW-SE. Les calcàries tenen a la base els 
materials metapelítics i metapsammítics de la unitat d’Urets –la Font de Tèrme molt 
probablement se situa en aquest contacte– i al sostre, a cada flanc de l’estructura 
anticlinal, hi ha els materials de la Sèrie o unitat d’Òrla. És interessant remarcar que 
l’aflorament més occidental de la Calcària de Bentaillou del sistema (segons la carto-
grafia de García-Sansegundo, 1992) està aproximadament a 4 km al NW de la Font de 
Tèrme. Així, el límit occidental, al menys des del punt de vista geològic, està bastant 
ben definit, doncs està indicat de forma aproximada pel contacte de les metapelites i 
metapsammites del Cambroordovicià de la Sèrie d’Òrla amb les calcàries de la unitat 
de Bentaillou. L’estructura té una orientació NW-SE (flanc occidental de l’estructura 
anticlinal esmentada) (Kleinsmiede, 1960; García-Sansegundo, 1992).

Si, com abans s’ha suposat a la Font de Tèrme, els materials metapelítics situats a la 
base de la Calcària de Bentaillou són un aflorament de la Sèrie d’Urets, la ressurgència 
indicaria molt bé el límit inferior impermeable de l’aqüífer de Tèrme-Pila, el qual estaria 
format pels materials que constitueixen la Sèrie d’Urets (figura 71).

El límit oriental és, indubtablement, el més difícil de definir. Les calcàries que afloren 
a la zona de Liat continuen en direcció E per sota del Maubèrme, així mateix succeeix 
amb l’estructura plegada que aflora al pla de Tor; en aquest cas el límit solament es 
pot establir a partir de criteris hidrogeològics. És evident que, en aquesta part oriental, 
el sistema de Tèrme-Pila limita (o bé se situa en la proximitat del límit) amb el sistema 
càrstic d’Urets, que se situa a França i forma part de la conca del Lez.

3.2.4.2.4 Extensió i paràmetres físics

En aquest exemple cal distingir entre les dimensions o extensió de la conca i l’exten-
sió pròpiament del sistema. Aquesta distinció és necessària doncs existeix un domini 
molt important de materials impermeables (metapelites i metapsammites del Silurià i 
Cambroordovicià) amb drenatge superficial superposat a l’aqüífer i sense cap tipus de 
relació amb aquest; òbviament, en aquest context l’aqüífer és captiu. Per tant, s’entén 
que la conca es defineix a partir de tots els dominis drenats subterràniament pel siste-
ma, mentre que l’extensió del sistema correspondria a l’espai físic ocupat per aquesta 
unitat hidrogeològica, que inclouria la conca d’alimentació i l’espai en què es desenvo-
lupa l’aqüífer.

L’extensió de la conca no es fàcil d’establir, solament és possible una primera aproxi-
mació. Els afloraments calcaris ben determinats com a conca del sistema ja han estat 
referits: el pla de Tor, la zona de Liat (forat de l’Unhòla), l’aflorament de les serres de 
Pica Palomèra i Sascorjada i l’aflorament de serra de Guarbes.

A aquests afloraments calcaris amb drenatge subterrani cal afegir els substrats im-
permeables que formen part de la conca. En efecte, els afloraments calcaris estan 
en contacte amb afloraments de gran extensió formats per roques que constitueixen 
substrats impermeables. En general, aquests afloraments consisteixen en metapelites 
i metapsammites del Cambroordovicià: sobretot materials de la Sèrie d’Òrla que tenen 
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un paper molt important en el sistema com a substrat impermeable (García-Sanse-
gundo, 1992) i, també, les pissarres del Silurià. En aquests substrats impermeables hi 
ha estanys i un escorrentiu superficial que acaba sent drenat subterràniament per les 
pèrdues situades a les calcàries. El percentatge de roques impermeables que formen la 
conca del sistema és del 89% i el de roques calcàries del 11%.

Amb aquest caràcter binari cal remarcar, principalment, dues parts del sistema: la part 
que s’ha anomenat de Liat, amb l’espectacular pèrdua del forat de l’Unhòla, que drena 
subterràniament el conjunt límnic de Liat, i la part de Pica Palomèra, amb l’estany del 
mateix nom, situada en materials impermeables constituïts per les pissarres ampelíti-
ques del Silurià i drenada per un curs superficial de fort pendent. Aquesta aportació 
acaba desguassant al riu Unhòla i es perd en nombrosos punts des del forat de l’Unhòla 
fins al llindar que separa la zona de Liat de la del pla de Tor.

La pèrdua del pla de Tor també drena subterràniament tot un conjunt d’afloraments 
de diferent naturalesa litològica (metapelites, calcàries…). La pèrdua forma part d’una 
estructura càrstica accessible, que es coneix com avenc del pla de Tor, i la seva explo-
ració (més de 700 m de longitud) facilita l’observació directa de la part d’aigua amunt 
de la zona inundada de l’aqüífer.

Òbviament, les pèrdues situades en l’àmbit de Liat (forat de l’Unhòla…) i al pla de Tor 
es troben en afloraments de la Calcària de Bentaillou.

És interessant remarcar que els dos àmbits més importants de la conca del sistema: 
Liat i Tor (en bona part formats per substrats impermeables), que defineixen l’alta conca 
del riu Unhòla, són drenats subterràniament i estan relacionats amb les ressurgències 
de Tèrme i Pila. Les experiències amb traçadors realitzades en les respectives pèrdues 
ho han confirmat clarament. Aquest aspecte serà tractat a l’apartat d’hidrodinàmica.

A partir de les característiques d’aquest conjunt d’àmbits drenats subterràniament i 
utilitzant criteris geològics, geomorfològics, hidrogràfics i hidrogeològics (experiències 
amb traçadors) la conca es pot establir en 11 km2, aproximadament.

En tractar dels límits geològics, ja s’ha assenyalat la complexitat de l’estructura geolò-
gica, així com el desenvolupament i la gran extensió que assoleix la Calcària de Ben-
taillou per sota dels materials impermeables. L’aqüífer podria ocupar aquesta extensió 
fins als límits definits per discontinuïtats majors, com per exemple, la falla de Bossòst 
(situada al S de la Pila). La impossibilitat de determinar l’extensió real de l’aqüífer fa que 
no es puguin definir amb rigor els límits del sistema. Si el límit meridional és assenyalat 
per la Font de la Pila, l’extensió del sistema (de l’ordre d’uns 15 km2) no seria molt su-
perior a la de la conca. Però, si l’aqüífer es desenvolupa al S de aquesta font fins la falla 
de Bossòst, l’extensió seria significativament superior (segurament alguns km2, però és 
difícil de quantificar).

El límit oriental es pot considerar aproximadament en la divisòria d’aigües que limita la 
conca de l’Unhòla i la del riu Urets.

3.2.4.2.5 Morfologia i vegetació

En l’àmbit del sistema hi ha una morfologia de tipus glacial heretada de la important ac-
tivitat erosiva del darrer màxim glacial, com succeeix en tots els exemples de sistemes 
càrstics aranesos i en el conjunt de la Val d’Aran. Una part important de l’excavació 
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de les valls de Varradòs i Unhòla i l’origen dels estanys situats a la base dels circs són 
conseqüència dels processos d’excavació glacial (Bordonau, 1985, 1992).

De la morfologia d’origen glacial en el sistema de Tèrme-Pila cal remarcar els estanys 
de les zones de Liat i de les serres de Pica Palomèra i Sascorjada. Per la seva implicació 
en el funcionament del sistema és remarcable l’estany Long de Liat.

La morfologia fluvial desenvolupada a partir del màxim glacial, és a dir, en el període post-
glacial, ha estat significativament modificada pels processos càrstics, els quals han intro-
duït canvis hidrològics importants. Així, el potencial d’erosió superficial que existia a la part 
superior del riu Unhòla, amb el desenvolupament de la captura càrstica, es transformà en 
un important potencial de carstificació, responsable finalment de l’origen del sistema.

La incisió del tàlveg del riu Varradòs en l’antiga morfologia glacial i fluvial preexistent a 
la captura ha estat afavorida per l’aportació hídrica d’origen càrstic. En efecte, encara 
que l’erosió no hagi estat molt important, la marcada incisió recent de la vall de Varra-
dòs ha estat influïda per l’aportació hídrica del sistema de Tèrme-Pila.

El sistema presenta un relleu bastant acusat, amb vessants de forts pendents com suc-
ceeix a Pica Palomèra, la serra Sascorjada i també en tot el límit oriental, on hi ha les 
màximes altituds del sistema: contraforts dels tucs de Maubèrme, Tartareu, Comenges, 
Comat deth Pòrt, Sèrra Nauta i Blanc deth Portilhon.

Des de la Font de Tèrme (1570 m), la situada a menys altitud del sistema, al tuc de 
Maubèrme (2880 m) hi ha un desnivell de 1310 m.

En el supòsit que els contraforts occidentals del tuc de Maubèrme (2880 m) formin part 
del sistema, aquest cim seria l’altitud màxima. A la zona de Liat, al N del Maubèrme, hi 
ha el tuc de la Sèrra Nauta amb 2705 m, que té el vessant occidental clarament implicat 
en el sistema.

Tant el Maubèrme com el tuc de la Sèrra Nauta se situen en materials impermeables 
(Cambroordovicià i Ordovicià superior), però les calcàries (Calcària de Bentaillou) tam-
bé tenen cims de certa altitud a les serres Sascorjada (tuc de Lia de 2260 m) i de Pica 
Palomèra (tuc de Güèrri de 2377 m).

Dels sistemes càrstics aranesos, Tèrme-Pila és el que té la zona de descàrrega situada 
a major altitud. En efecte, a la part alta de la vall de Varradòs hi ha Tèrme a 1570 m i a 
la meitat del barranc de Sièsso o Sascorjada hi ha la Pila a 1765 m. La Font de la Pila 
o Uelh de Sascorjada, amb els seus quasi 3 m3/s de cabal màxim, ha de ser una de les 
fonts cabaloses situada a més altitud en els Pirineus.

L’altitud mitjana del sistema és de 2225 m i l’anàlisi del relleu (corba hipsogràfica) fa 
evident que el carst de Tèrme-Pila implica les parts més altes de les capçaleres de les 
valls de l’Unhòla i Varradòs (serra Sascorjada), que són els relleus més alts del sistema. 
Com ja s’ha comentat, existeixen forts gradients a l’alta vall de l’Unhòla (per exemple de 
la pèrdua del forat de l’Unhòla al Maubèrme), que és la part de major altitud del sistema, 
però també existeixen forts gradients entre els diferents elements càrstics de la vall de 
Varradòs (per exemple entre la Font de Tèrme, pràcticament al fons de la vall, i els cims 
de la serra Sascorjada (morfologia exocàrstica i pèrdues) en el límit amb la vall de Toran).

De la morfologia càrstica s’han referit abans algunes característiques d’interès rela-
cionades amb el fenomen de captura. En aquest sentit, són remarcables el forat de 



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

241

l’Unhòla i la pèrdua-avenc del pla de Tor. El forat de l’Unhòla (figura 71) és una cavitat 
de grans dimensions –250 m de diàmetre i 50 de fondària– excavada en el contacte 
de les metapsammites de la Sèrie d’Òrla i les calcàries de la unitat de Bentaillou, on 
desapareix el riu Unhòla procedent de l’estany Long de Liat. La pèrdua del pla de Tor 
(avenc de pla de Tor), que és accessible a l’exploració espeleològica, té un desnivell de 
161 m i un recorregut de 707 m. L’aflorament de la Calcària de Bentaillou on se situa 
el forat de l’Unhòla continua a l’E, però apareix recobert per materials quaternaris (de 
naturalesa lutítica amb clasts de pissarres) que presenten nombroses depressions, que 
constitueixen un interessant exemple de carst cobert, el qual s’ha originat per l’efecte 
del drenatge subterrani que hi ha a les calcàries infrajacents.

Des d’una perspectiva hidrogeològica té molt d’interès definir com a estructura càrstica 
de l’alt Unhola el conjunt de morfologies càrstiques tant superficials com subterrànies 
que s’acaben d’explicar en l’àmbit de l’alt Unhola, que se situarien més concretament 
en els afloraments carbonàtics de la part oriental del sistema. Aquesta estructura càrs-
tica inclouria les diferents formes càrstiques superficials i subterrànies que definirien la 
zona no saturada i l’epicarst en aquesta part del sistema, que té particular rellevància 
perquè és on hi ha les pèrdues més importants del sistema. Aquesta estructura càrstica 
ha de tenir un paper molt important en el desenvolupament dels processos de produc-
ció i transport de CO2 (infiltració lenta, difusió..) i també infiltració ràpida i escorrentia 
subterrània (ruissellement) (avenc de pla de Tor i estructures anàlogues que han d’exis-
tir, en l’àmbit del sistema càrstic, aigua avall del forat de l’Unhòla (Bourges et al. , 2001)).

També cal esmentar les formes càrstiques dels afloraments calcaris a les serres de 
Sascorjada i de Pica Palomèra, on destaquen sobretot formes càrstiques superficials i, 
particularment, nombroses pèrdues.

A la Font de Tèrme i al seu entorn immediat no es coneix cap cavitat important que 
pugui relacionar-se amb la ressurgència. El cas de la Font de la Pila és diferent. Com el 
seu nom indica, està constituïda per un vessador en forma de pila, que desguassa uns 
3 m per sobre del tàlveg del barranc de Sièsso. Aquest vessador és la part superior d’un 
conducte inundat de dimensions mètriques i de disposició quasi vertical que assoleix 
uns 90 m de fondària; el conducte s’ha pogut reconèixer i se n’ha fet la topografia amb 
tècniques d’exploració subaquàtica.

La vegetació reprodueix les característiques de les valls araneses. Fins als 1700 m, i 
segons l’orientació dels pendents, la vegetació dominant passa de ser la fageda (Fagus 
sylvatica) (foto 65) amb joliu (Scilla lilio-hyacinthus) a ser l’avetosa (Abies alba) amb godi-
era (Goodyera repens); en diverses àrees aquestes formacions es troben barrejades. Cap 
els 1700 m, on els boscos ja estan molt aclarits, els bedolls (Betula pendula) són més 
abundants. A partir dels 1800 m la superfície coberta per matolls i landes és cada vegada 
més important. Dels 2300 m en amunt els prats rasos i les gespes són dominants.

3.2.4.3 Hidrodinàmica

3.2.4.3.1 Introducció

Es disposa de dades de cabal discretes de quatre cicles, amb mesures sistemàtiques 
de les dues ressurgències: Tèrme i Pila. De la Font de la Pila es disposa també de dades 
de cabal d’un cicle complet en control continu.

És remarcable que entre les dues fonts hi ha quasi 200 m de desnivell i una distància de 
2.5 km. Aquesta situació és poc freqüent, però possible en sistemes o aqüífers càrstics 
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de muntanya o d’alta muntanya. Els aqüífers de muntanya, tant els de tipus jurassià 
(sistema de Baget) com els de tipus valclusià (com per exemple el sistema de la font 
de Valcluse), acostumen a tenir una font o bé, si en tenen vàries, la principal i el sobre-
eixidor (o sobreixidors) estan molt agrupats o tenen una relació hidrodinàmica estreta 
(Mangin, 1975 a). Així la situació que s’observa al sistema de Tèrme-Pila és explicable 
en tractar-se d’un exemple de carst d’alta muntanya.

En aquest cas, com a continuació s’explicarà, les contrastades característiques hidro-
dinàmiques (i tèrmiques i geoquímiques) que presenten les dues ressurgències il·lustren 
molt bé el funcionament i l’estructura del sistema.

Tèrme és la ressurgència situada aigua avall, en el límit occidental del sistema, i Pila és 
la que es troba aigua amunt.

La Font de la Pila,48 situada aigua amunt, constitueix un punt d’observació excepcional 
i les mesures que s’hi han realitzat han aportat informació molt valuosa per a com-
prendre el funcionament del sistema. L’aflorament de la Calcària de Bentaillou en què 
es troba la font és de reduïdíssimes dimensions i està relacionat segurament amb una 
estructura anticlinal que fou desplaçada verticalment per una falla (fotos 66 i 67).

L’hidrograma de Tèrme és més aviat aplanat i allargat i molt poc punxegut. El cabal 
màxim ha estat de 0.360 m3/s, que és el cabal màxim més baix mesurat en els aqüífers 
càrstics aranesos estudiats. Pel tipus de control realitzat, l’hidrograma reflecteix sobre-
tot les crescudes de tipus estacional que corresponen al període de fusió del mantell 
nival (de primavera-estiu) (figura 72).

L’hidrograma de la Font de la Pila és significativament més punxegut que el de Tèrme i 
amb una recessió i, sobretot, un esgotament no tan lents. És de suposar que, de forma 
excepcional, aquesta ressurgència pugui deixar de brollar. No obstant, en el període de 
quatre cicles en què es realitzaren mesures de cabal, aquesta situació no es va observar; 
el cabal mínim mesurat fou de 0.06 m3/s. En aquestes condicions hidràuliques és la Font 
de Tèrme la que assumeix completament el drenatge de la zona saturada del sistema.

Figura 72: Hidrogrames de les fonts de Tèrme i Pila.
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Des del punt de vista hidrodinàmic, és interessant fer algunes remarques amb relació a 
l’estructura de l’aqüífer i del sistema. Les calcàries estan confinades tant al sostre com 
a la base per materials impermeables en la pràctica totalitat de l’extensió de l’aqüífer, si 
s’exceptua l’aflorament de la serra de Guarbes on hi ha Tèrme. Com a conseqüència 
d’aquesta estructura, l’aqüífer té un caràcter clarament captiu. La Pila, com a dispositiu 
de descàrrega, ho il·lustra molt bé. Però el caràcter captiu és un fet des d’aigua amunt de 
la Pila fins a Tèrme. En el sistema de Tèrme-Pila això és així, encara que és convenient 
recordar que els aqüífers càrstics es comporten com a captius segons quin sigui l’estat 
hidrodinàmic del sistema, independentment que tinguin un confinament litològic al sos-
tre de les calcàries (Mangin, 1975 a). A diferència de la Font de la Pila, la ressurgència 
de Tèrme es troba en un important aflorament de calcàries, des del qual és possible 
l’alimentació directa de la font, però és difícil precisar qualitativament, i per tant quanti-
tativament, el paper hidrogeològic d’aquestes calcàries en el sistema. A Tèrme i aigua 
amunt d’aquesta ressurgència, el confinament de les calcàries és evident (figura 71).

3.2.4.3.2 Volum de trànsit i volum dinàmic. Classificació de l’aqüífer

L’aportació anual calculada per al període de 1988-1991, a partir de les mesures de 
diferents cicles del referit període, dóna un valor de 14.7 hm3 per al total del sistema. 
D’aquesta aportació només 2.7 hm3 corresponen a Tèrme, mentre que els 12 hm3 res-
tants són aportats per la Font de la Pila. Amb relació a aquests volums aportats és 
possible fer algunes consideracions interessants. Cal remarcar que l’aportació de Tèr-
me té un valor significativament inferior al de la Pila, això és així sistemàticament, és a 
dir, cicle rere cicle. Es posa en evidència, per tant, que la capacitat de drenatge de la 
ressurgència de Tèrme és molt limitada. El seu cabal màxim és, relativament, poc im-
portant: 0.360 m3/s. En canvi, la Pila, la ressurgència situada aigua amunt en el sistema, 
amb un cabal màxim mesurat de 3 m3/s i, possiblement, amb capacitat d’aportar-ne 
de més elevats, és la font que contribueix anualment amb el 81% del volum hídric que 
circula pel sistema. Això indica que la Font de la Pila té una capacitat de drenatge molt 
superior a la de Tèrme.

La interpretació d’aquest fet està en relació directa amb la carstificació i el seu grau de 
desenvolupament. Al sistema de Tèrme-Pila, la carstificació de la part d’aigua avall, com 
indica el comportament hidrodinàmic de Terme, és molt poc important, mentre que la 
carstificació de la part d’aigua amunt, com indica el comportament hidrodinàmic de la Pila, 
és més important. Una explicació aprofundida d’aquest aspecte es facilita a les conclusi-
ons, concretament als apartats sobre el model conceptual i el potencial de carstificació.

El volum dinàmic ha estat calculat a partir de l’hidrograma total del sistema. Com succe-
eix amb els avaluats als altres sistemes aranesos, el valor obtingut és una primera apro-
ximació, sobretot si es considera que el sistema, per la seva estructura binària, té un 
funcionament quasi permanentment influenciat. En definitiva, el volum dinàmic calculat 
és d’uns 4 hm3. Aquest valor és important si es consideren les característiques físiques 
del sistema i, en particular, la limitada extensió de la conca i del sistema (taula 16).

cabal (m3/s) volum dinàmic 
(hm3)

volum de trànsit 
(hm3)mitjana mínim màxim

Font de Tèrme 0.09 0.03 0.36
≈ 4

2.7

Font de la Pila 0.38 0.06 2.20 12.0

Taula 16: Característiques hidrodinàmiques del sistema de les fonts de Tèrme i Pila.
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En el cas de Tèrme-Pila, conèixer les aportacions de les dues àrees impermeables més 
importants suposaria el control com a mínim de dos punts: el forat de l’Unhòla i la pèr-
dua del pla de Tor. Tot i això, restarien nombroses pèrdues menors de les quals no se’n 
coneixeria ni el cabal aportat ni d’altres aspectes del funcionament.

Per la informació que es disposa, l’extensió de la zona saturada, independentment de 
les característiques de la seva estructura, és important. Una idea aproximada la indi-
ca la distància de 2.5 km que hi ha entre les ressurgències de Tèrme i Pila. A més, si 
es considera el nivell del conducte inundat permanent que s’observa a la part final de 
l’avenc de pla de Tor, l’extensió encara és més gran. La distància entre la Font de Tèrme 
i el conducte inundat (nivell de la zona saturada) de l’avenc de pla de Tor és de 5.7 km. 
Aquest nivell inundat és també una indicació del límit oriental de la zona saturada.

En relació també amb l’extensió de la zona saturada, cal introduir la reflexió abans ini-
ciada sobre el límit meridional del sistema. En efecte, les calcàries s’estenen més al S 
d’on es troba la Font de la Pila, just fins a la falla de Bossòst. Per tant, si la circulació 
subterrània i els processos de carstificació s’han desenvolupat en l’espai situat entre 
l’esmentada falla i la Font de la Pila, l’extensió de la zona inundada del sistema podria 
ser significativament superior (alguns km2).

Els càlculs basats en l’hidrograma del sistema permeten obtenir “i” i “k” i situen l’exem-
ple de Tèrme i Pila en el domini dels aqüífers compostos (Mangin, 1994 a) (figura 73).

Figura 73: Classificació del sistema de les fonts de Tèrme i Pila segons els índexs “i” i “k” (Mangin 
1975 a).
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3.2.4.3.3 Recursos i reserves hídriques

Si es considera la important estructura plegada en què s’ubica la zona saturada de 
l’aqüífer, no es pot descartar l’existència de reserves profundes; això suposaria que les 
reserves totals de la zona saturada fossin superiors a les del volum dinàmic calculat. En 
efecte, encara que la Font de Tèrme estigui en el contacte de les calcàries amb els ma-
terials impermeables infrajacents, aigua amunt, com succeeix en l’àmbit de la Font de 
la Pila, l’estructura de plecs anticlinals i sinclinals faria possible l’existència de reserves 
profundes, sense que se’n pugui precisar la seva importància. El límit inferior imperme-
able en l’àmbit de la Pila pot trobar-se per sota del nivell de descàrrega de Tèrme.

La potència de la successió calcària varia entre els 100 i 150 m. Tèrme sembla que està 
a la base d’aquestes calcàries, però la Pila, per la seva particular situació geològica 
(com a conseqüència de l’efecte de la falla), es troba a una altitud superior del contacte 
del sostre de les calcàries amb els materials impermeables de la Sèrie d’Òrla, tant en re-
lació amb el desenvolupament de l’estructura de l’aqüífer aigua amunt com aigua avall.

3.2.4.3.4 Experiències amb traçadors

Un aspecte fonamental en la delimitació del sistema, en la seva definició com a unitat 
hidrogeològica i en el coneixement del seu funcionament, ha estat la realització d’expe-
riències amb traçadors.

Al sistema de Tèrme-Pila, les primeres experiències amb traçadors de les quals es 
disposa de referències documentals es realitzaren a mitjan segle XX. Concretament es 
realitzaren sis experiències per a comprovar la relació i fer una aproximació al temps 
de trànsit existent entre l’Unhòla de Liat i la Font de la Pila els anys 1948, 1949 i 1950 
i, posteriorment, l’any 1965 es va realitzar una experiència per comprovar la relació del 
forat de l’Unhòla amb Tèrme (Rijckborst, 1967).

En el marc del programa d’experiències amb traçadors desenvolupat pel Servei Geolò-
gic de Catalunya a la Val d’Aran es realitzaren dues experiències, els anys 1990 i 1994: 
la primera injectant el traçador a la pèrdua del forat de l’Unhòla i la segona a la pèrdua 
de l’avenc del pla de Tor. En les dues experiències es posà a punt un dispositiu de mo-
nitoratge per obtenir el cabal en continu i per disposar d’un mostreig sistemàtic de la 
descàrrega del traçador a les dues fonts del sistema: Tèrme i Pila.

Aquestes experiències permeteren constatar definitivament que Tèrme i Pila eren res-
surgències d’un mateix sistema i que els dos afloraments o àmbits impermeables de 
l’alta vall de l’Unhòla, els més importants del sistema (la zona límnica de Liat i la de Pica 
Palomèra-pla de Tor), alimenten la zona saturada de l’aqüífer. En les dues experiències 
la senyal del traçador arribà primer a la Pila i desprès a Tèrme.

En l’experiència realitzada a la pèrdua del forat de l’Unhòla, el temps de trànsit calculat 
a partir de la corba de restitució de la Pila fou de 3 dies i el calculat a partir de la corba 
de restitució de Tèrme fou de menys de 5 dies (fotos 68 i 69). Els valors obtinguts són 
perfectament comparables amb els aportats per les experiències anteriors. En aquesta 
experiència, la primera de les realitzades pel Servei Geològic de Catalunya als sistemes 
càrstics aranesos, s’utilitzà una quantitat excessiva de traçador i, per tant, els valors 
calculats solament són orientatius.

La segona experiència es va realitzar en unes condicions òptimes. És a dir, des del punt 
vista hidrodinàmic la situació era pràcticament no influenciada i el cabal a la pèrdua del 
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pla de Tor en què es va injectar la fluoresceïna era molt baix: 1 l/s. Els temps de trànsit 
mitjans calculats a partir de les corbes de restitució foren de 110.23 hores per a la Pila i 
de 150.13 hores per a Tèrme. Les dues corbes són unimodals. En aquesta experiència, 
tot i les condicions òptimes de l’operació, la restitució del traçador en el conjunt de les 
dues fonts no arribà al 10%. Aquesta molt baixa restitució no és fàcil d’interpretar i pos-
siblement indica la complexitat del sistema, particularment de la seva zona saturada. 
La velocitat de trànsit mitjana és superior en el trajecte fins a Tèrme que en el trajecte 
fins a la Pila i exactament el mateix s’observà en l’experiència de traçat realitzada a la 
pèrdua del forat de l’Unhòla. Segurament l’explicació es trobi també en la complexitat 
de l’estructura de la zona saturada del sistema.

3.2.4.4 Hidrogeotèrmia

D’aquest sistema es disposa de dades de la temperatura de les dues fonts principals: 
Tèrme i Pila. I també de dades puntuals de les pèrdues més significatives: forat de l’Un-
hòla i avenc del pla de Tor (Freixes et al., 1998 a).

En la interpretació de les dades de la temperatura és interessant recordar que la Font 
de Tèrme és a 1570 m i la Font de la Pila a 1765 m, és a dir, que el desnivell entre les 
dues fonts és de quasi 200 m. En l’àmbit del sistema, la situació espacial de les dues 
fonts és molt important per a comprendre l’evolució de les temperatures al llarg del cicle 
hidrològic.

L’evolució de la temperatura presenta en ambdues fonts un marcat caràcter estacional, 
però les característiques d’una i altra són ben contrastades (figura 74).

La temperatura mitjana a la Font de Tèrme és de 5.16 ºC per al període de 1988 a 1991. 
La temperatura màxima és de 5.8 ºC i la mínima de 4.5 ºC. Per tant, l’amplitud absoluta 
és 1.3 ºC. Aquesta amplitud absoluta es pot considerar com a poc important comparada 
amb la d’altres aqüífers càrstics, com per exemple Baget i Aliou (Andrieux, 1972, 1976, 
1978), i és també inferior a l’observada en d’altres ressurgències de la Val d’Aran com 
les dels sistemes de Joeu i Lastoar, però és superior a l’amplitud de la Font d’Aigüèira 
(Freixes et al., 1998 a). L’amplitud de Tèrme és significativament inferior a la de la Pila.

Les dades corresponents s’han concretat a la taula 17.

La temperatura mitjana a la Font de la Pila és de 4.67 º C per al període de 1988 a 1991. 
La temperatura màxima és de 5.7 ºC i la mínima de 2.9 ºC. L’amplitud absoluta és 2.8 
ºC. Aquesta amplitud, contràriament al que succeeix amb la Font del Tèrme, és conse-
qüència de la forta variabilitat que la temperatura experimenta a la Font de la Pila. Més 
endavant s’insistirà en la significació i interpretació d’aquests valors. A la taula 17 s’han 
sintetitzat els estadístics bàsics de la Font de la Pila.

Les distribucions de freqüències de la temperatura de Tèrme i la Pila són significa-
tivament diferents (figura 75). Tèrme té una distribució bimodal amb una moda molt 
marcada i una segona que solament s’insinua; es tracta d’una distribució més aviat 
estreta (l’amplitud és 1.3 ºC). La Pila té una distribució polimodal, comparable a la de 
les ressurgències de Joeu i Lastoar, amb una moda més marcada en relació amb les 
altres que tenen uns valors de freqüència inferiors. Aquesta moda més marcada coin-
cideix pràcticament amb la més definida de Tèrme. La distribució de la Pila és ampla 
com correspon a una variabilitat important i a una amplitud absoluta de 2,8 ºC. Aques-
tes característiques de les distribucions de la temperatura apunten una interpretació  
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Figura 74: Variació de la temperatura de l’aigua a les fonts de Tèrme i Pila.

temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

Font de Tèrme 5.16 4.5 5.8 1.3 57

Font de la Pila 4.67 2.9 5.7 2.8 37

pèrdua de l’Unhola 8.45 0.5 17.6 17.1 6

pèrdua de Pla de Tor 20.1
(agost)

1

Taula 17: Característiques hidrogeotèrmiques del sistema de les fonts de Tèrme i Pila.
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que reforça la realitzada des de la hidrodinàmica. En efecte, la distribució de Tèrme és 
pròpia d’un medi hidrogeològic d’escassa o feble carstificació, d’estructura més aviat 
homogènia i, pràcticament, sense estructura de drenatge, mentre que la distribució de 
la Pila és característica d’un medi hidrogeològic amb una estructura complexa de natu-
ralesa càrstica, heterogènia i amb estructura de drenatge (Andrieux, 1978; Bakalowicz, 
1979 a; Antigüedad, 1986; Freixes et al., 1998 a, b).

Les evolucions temporals de la temperatura d’una i altra font presenten analogies, és a 
dir, un esquema d’evolució semblant. L’explicació de l’esquema d’evolució que es fa a 
continuació és per a les dues fonts, tot fent una abstracció i globalització de les dades 
dels quatre cicles. Després es matisaran les diferències existents en les evolucions de 
Tèrme i la Pila i la seva significació.

Figura 75: Distribució de freqüències de la temperatura a les fonts de Tèrme i Pila.

Per a facilitar la descripció es poden considerar els següents períodes:

§ Tendència a l'equilibri tèrmic (esgotament). A partir del mes de juliol la tem-
peratura de l’aigua inicia una certa tendència a l’estabilització (equilibri tèrmic 
aigua-roca) coincidint amb el final de la decrescuda. L’evolució que segueix 
aquest paràmetre, des d’aquest moment fins els mesos de febrer-març (molt 
semblant a l’observada a la Font de Lastoar), fa pensar que el sistema està en 
unes condicions de règim escassament influenciat o no influenciat. Els temps 
de trànsit, en aquesta situació, són més grans i es donen unes condicions favo-
rables a la tendència d’equilibri tèrmic aigua-roca.

§ De mínima temperatura. Tal i com s’ha descrit pels sistemes de Joeu i Lastoar, 
entre els mesos de maig i juny la temperatura disminueix de forma significativa 
i assoleix els valors mínims del cicle simultàniament a l’enregistrament dels ca-
bals més elevats. Per tant, es torna a posar de manifest l’efecte de la crescuda 
estacional de primavera amb una important infiltració massiva d’aigua de baixa 
temperatura (aigües més fredes). Aquesta important aportació hídrica (originada 
per la fusió de la neu) incorpora aigües més fredes al drenatge de l’aqüífer i és 
la responsable de la disminució de la temperatura.

§ Augment de la temperatura. En el període de decrescuda estacional (mesos 
de juny i juliol) l’evolució de la temperatura de l’aigua marca una clara tendència 
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a la recuperació (augment de la T). En aquest període el mantell nival és inexis-
tent o quasi ha desaparegut (ha quedat reduït a algunes congestes d’altitud) i la 
temperatura ambient és màxima. Això condiciona que una part molt important 
de l’aigua que s’infiltra en aquest moment provingui dels estanys de Liat, que 
són desguassats per un curs superficial d’un cert recorregut (centenars de m) 
abans d’arribar a la pèrdua del forat de l’Unhòla. Els cabals d’aquestes aporta-
cions haurien disminuït de manera considerable i l’aigua arribaria a les pèrdues 
a elevada temperatura (taula 17). Aquestes aigües d’elevada temperatura són 
les responsables de l’augment de la temperatura a les ressurgències a partir del 
mínim de temperatura que caracteritza el període anteriorment descrit.

Aquest esquema o patró d’evolució, amb els tres períodes que s’han definit, caracterit-
za tant la Font de Tèrme com la de Pila. No obstant, si s’analitzen les dues evolucions 
de manera comparada (figura 76), s’observen alguns trets diferencials. A continuació 
s’explicaran i matisaran les diferències entre ambdues fonts.

Figura 76: Comparativa de la variació de la temperatura de l’aigua a les fonts de Tèrme i Pila.

En efecte, en comparar les dues evolucions es constaten diferències que apareixen 
sistemàticament cicle rere cicle. Aquestes diferències estan en relació amb el fet que 
una i altra font, encara que pertanyents a un mateix sistema, constitueixen les descàr-
regues de dominis de funcionament i estructura distinta. Això és el que, des d’una altra 
òptica, la hidrodinàmica ha demostrat, és a dir, que hi ha un comportament hidrodinà-
mic característic de cada surgència, tot i que ambdues formen part de la mateixa unitat 
hidrogeològica. Més endavant, en tractar la hidrogeoquímica, es constataran també 
diferències significatives entre les dues fonts, tal com s’han observat des de la hidrodi-
nàmica o la hidrogeotèrmia.

Les diferències més significatives són:

§ l’amplitud absoluta a Tèrme és 1.3º C, mentre que a la Pila és 2.8 ºC.

§ una menor variabilitat en el període de tendència a l'equilibri tèrmic a Tèrme que 
a la Pila.
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§ les disminucions de la temperatura que condueixen als mínims tèrmics s'inicien 
abans a la Pila que a Tèrme, i els mínims o els períodes de mínima temperatura 
també se situen abans a la Pila que a Tèrme.

L'explicació d'aquestes diferències és possible a partir de les característiques observa-
des des del punt de vista del funcionament de les dues fonts (i de l’estructura del medi 
hidrogeològic amb què connecta cadascuna d’elles). En definitiva, és la hidrodinàmica 
la que facilita una explicació. Des del punt de vista hidrodinàmic, Tèrme i Pila es com-
porten de manera diferent i les estructures de les parts de l’aqüífer que connecten amb 
una i altra surgència són també diferents. La interpretació exigeix recordar la diferent 
situació de les dues fonts en el sistema. La Pila és a una distància menor que Tèrme 
de la conca d'alimentació més important (Liat i pla de Tor), on se situen les pèrdues de 
funcionament quasi permanent: forat de l'Unhòla i pèrdua del pla de Tor.

Les respostes hidrodinàmiques, hidrogeotèrmiques i, com es veurà més endavant, les 
hidrogeoquímiques, assenyalen que el sistema està més carstificat aigua amunt. La 
Font de la Pila es caracteritza per estar connectada a una estructura de drenatge ben 
definida, mentre que a Tèrme aquesta estructura pràcticament no existeix.

En certa manera es pot afirmar que el senyal d'entrada és molt més amortit a Tèrme 
que a la Pila: les evolucions dels diferents paràmetres físics i químics així ho indiquen. 
Aquesta més gran modulació del senyal d'entrada a Tèrme s'explica per la menor cars-
tificació existent aigua avall i per la major extensió i importància de la zona saturada en 
relació amb aquesta font que no amb la Pila.

L'arribada d'aigües de més baixa temperatura abans a la Pila que a Tèrme està perfec-
tament explicada perquè la primera s’ubica més a prop de les pèrdues. A més, cal tenir 
present que els temps de trànsit entre les pèrdues (Unhòla i pla de Tor) i la Pila són sig-
nificativament més petits que entre les pèrdues esmentades i Tèrme. Així ho indiquen 
les experiències amb traçadors.

L'observació comparada de l'evolució de la temperatura de Tèrme i la Pila (figura 76) 
sembla indicar l'existència d'una anomalia o, si més no, d'un fenomen particular: en 
determinats moments del cicle hidrològic, concretament entre els mesos d'agost i octu-
bre, el termograma de la Pila es caracteritza per temperatures superiors a les de Tèrme, 
tot i que està situada, altitudinalment, uns 200 m per sobre d'aquesta. En efecte, quan 
les aigües infiltrades a les pèrdues a temperatures elevades i superiors clarament a la 
temperatura d'equilibri tèrmic (que caracteritzaria l'interior de l'aqüífer) s'endinsen cap 
a zones profundes de l'aqüífer, progressivament van disminuint la temperatura, és a dir, 
es produeix un refredament (pèrdua de calories). No obstant, una font ubicada aigua 
amunt i a gran altitud (1765 m) en l’àmbit del sistema, com és el cas de la Pila, pot ca-
racteritzar-se, temporalment, per temperatures superiors a les d'una font situada aigua 
avall i a una altitud inferior (com per exemple Tèrme). Aquesta situació es produeix, 
sistemàticament, cicle rere cicle en el període d'agost a octubre, el qual correspon a la 
infiltració d'aigües a temperatura més elevada del cicle hidrològic.

Una explicació d'aquest fenomen es pot establir a partir de les observacions i mesures 
de la temperatura de l’aigua realitzades a les zones no saturada i saturada del sistema 
càrstic d'Alba que ja anteriorment s’ha referit (Freixes et al., 1998 a).

Al sistema d’Alba, les mesures de la temperatura realitzades a l’hivern i a l’estiu des de 
la pèrdua més important (llac d’Alba) pràcticament fins a la zona inundada de l’aqüífer, 
han demostrat l’existència d’un gradient positiu en el primer cas i negatiu en el segon. 
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Les mesures han estat realitzades en l’aportació hídrica (flux o circulació subterrània) 
més significativa de les diferents que s’originen a les pèrdues que alimenten la zona 
inundada del sistema. L’estructura càrstica en la qual s’han fet les mesures correspon a 
un segment de l’eix o estructura de drenatge de la zona no saturada; les mesures han 
estat possibles gràcies a les exploracions espeleològiques realitzades en aquest carst.

El carst d’Alba és un sistema d’esquema marcadament binari, amb una estructura de 
geometria de tipus filiforme i amb la carstificació més desenvolupada aigua amunt que 
aigua avall, exactament com succeeix als sistemes de Joeu i Lastoar. Aquestes són 
també les característiques de Tèrme-Pila.

3.2.4.5 Hidrogeoquímica

3.2.4.5.1 La Font de Tèrme

3.2.4.5.1.1 La conductivitat i la mineralització

La conductivitat té un valor mitjà de 99 mS/cm, un màxim de 120 mS/cm i un mínim de 
81 mS/cm. L'amplitud de 39 mS/cm té una significació limitada. La mineralització cal-
culada a partir de la suma del contingut iònic té un valor màxim de 120 mg/l i un mínim 
de 70 mg/l.

La correlació entre la conductivitat i la mineralització és 0.478; es tracta d'un valor baix 
que no permet la utilització de la conductivitat com a variable regionalitzada (Bakalo-
wicz, 1974, 1975, 1979 a; Freixes et al., 1998 b, 2000). En canvi, la correlació entre la 
mineralització i els bicarbonats és elevada amb un valor de 0.972. Per a facilitar la com-
paració amb els altres sistemes estudiats s'utilitzarà la mineralització.

3.2.4.5.1.2 La distribució de freqüències de la mineralització

La distribució de freqüències de la mineralització a la Font de Tèrme és de tipus bimo-
dal, però amb una moda molt més significativa que l’altra. En efecte, la moda de 95 
mg/l és la més representativa del contingut químic de les aigües de la font, mentre que 
la segona moda, que correspon al valor de 115 mg/l i a una freqüència de 0.015, quasi 
no té significació (figura 77).

Malgrat l’escassa significació de la segona moda, la distribució bimodal assenyala 
l’existència de dues famílies químiques o, si es vol expressar d’un altra manera, l’ar-
ribada a la font d’aigües procedents de dominis espacials diferents, és a dir, la hete-
rogeneïtat química respon a una heterogeneïtat física. Aquesta distribució indicaria, 
en definitiva, l’existència d’una incipient carstificació que facilitaria o determinaria la 
circulació d’aigües químicament diferents que no arribarien a barrejar-se o només ho 
farien parcialment. No obstant, l’escassa significació de la moda de major mineralitza-
ció confirmaria el limitat desenvolupament de la carstificació de la part d’aigua avall del 
sistema drenada per Tèrme. Aquestes consideracions extretes de la distribució de la 
freqüència de la mineralització no fan sinó confirmar les conclusions aportades per la 
hidrodinàmica i la hidrogeotèrmia.

A les conclusions s’insistirà més en la interpretació de la distribució de freqüències de 
la Font de Tèrme, cal dir, però, que la part de l’estructura de l’aqüífer més propera (zona 
saturada immediata) a la font ha de tenir un paper d’homogeneïtzació de la informació 
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química procedent d’aigua amunt, doncs la Font de la Pila, punt de descàrrega situat 
aigua amunt, com es veurà més endavant, presenta una distribució més complexa que 
la de Tèrme.

Figura 77: Distribució de freqüències de la mineralització a la Font de Tèrme.

3.2.4.5.1.3 Bicarbonats, calci i magnesi

Els bicarbonats presenten un valor mitjà de 60.4 mg/l, un màxim de 79.3 mg/l i un mínim 
de 51.2 mg/l. L’amplitud és de 28.1 mg/l. El calci presenta un valor mitjà de 20.7 mg/l, 
un màxim de 26.9 mg/l i un mínim de 18 mg/l. L’amplitud és 8.9 mg/l (taula 18).

Abans s’ha indicat l’escassa correlació entre els bicarbonats i la conductivitat, fet que 
obliga a la utilització de la mineralització com a paràmetre globalitzador del contingut 
químic, la qual sí que presenta una bona correlació amb els bicarbonats. No obstant, és 
interessant l’anàlisi de l’evolució dels bicarbonats independentment d’aquestes consi-
deracions.

L’evolució dels bicarbonats s’interpretarà conjuntament amb la del calci, doncs s’ob-
serva un paral·lelisme important i a més hi ha una bona correlació (0.841).

Font de Tèrme

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 60.4 51.2 79.3 28.1

Calci (mg/l) 20.7 18.0 26.9 8.9

Magnesi (mg/l) 0.62 0.0 1.2 1.2

Taula 18: Bicarbonats, calci i magnesi a la Font de Tèrme (n=57).

A Tèrme, l’evolució estacional dels diferents paràmetres (figura 78) no apareix amb la ma-
teixa definició que l’observada al sistema dels Uelhs deth Joeu. Però, s’observen tendèn-
cies clarament relacionables amb l’evolució dels cabals en funció del període de recàrrega 
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per fusió de neu. Aquestes tendències s’observen bé en els paràmetres dels bicarbonats 
i el calci. En tots els cicles hi ha una coincidència entre la situació d’aigües altes i els mí-
nims assolits, com així també succeeix en els sistemes de Joeu i Lastoar. No obstant, hi 
ha uns màxims (aigües de màxima mineralització a Tèrme a les crescudes de setembre 
de 1988 i amb l’estacional d’abril de 1989) que podrien interpretar-se, a nivell d’hipòtesi, 
com a resultat de la descàrrega i buidat d’aigües més mineralitzades de la zona inundada.

El magnesi presenta concentracions molt baixes. El valor mitjà és de 0.65 mg/l, el mà-
xim és d’1.2 mg/l i el mínim de 0.0 mg/l. L’amplitud absoluta és 1.2 mg/l. La interpreta-
ció de l’evolució del magnesi és delicada. S’observa una certa estacionalitat en alguns 
dels cicles, però és difícil de generalItzar.

Figura 78: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a la Font de Tèrme.

3.2.4.5.1.4 La pCO2 i l’DpH

La pCO2 presenta una variabilitat moderada en el període considerat: el valor màxim és 
de 0.052 % i el mínim de 0.015 %. L’amplitud és 0.037 %. El valor mitjà és de 0.024% 
(taula 19, figura 79).

El CO2 aportat per la Font de Tèrme és del mateix ordre que l’avaluat a la unitat de Las-
toar, i és lleugerament superior a l’obtingut a la de Joeu.

A la Font de Tèrme, per tant, cal insistir que el CO2 presenta, com en els altres sistemes 
aranesos, concentracions molt baixes.

Les variacions de la pCO2 en el període dels quatre cicles estudiats no presenta cap 
esquema d’evolució definit. Com també succeïa amb Lastoar, no s’observa l’evolució 
estacional que caracteritzava la unitat hidrogeològica de Joeu.
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No obstant, els valors mínims de la pCO2, si més no en els cicles de 1988 i 1989, coinci-
deixen amb els cabals màxims o bé, com succeeix en el cicle de 1991, amb la puja de la 
crescuda estacional. A més, en alguns dels cicles hi ha tendències d’evolució clarament 
determinades per l’evolució del cabal. D’aquí doncs que el factor hidrodinàmic tingui un 
paper important. En efecte, a l’apartat d’hidrodinàmica ja s’ha indicat que l’evolució del 
cabal a Font de Tèrme reflecteix bé el període de fusió del mantell nival. En aquest cas, 
però, cal introduir una consideració important com és l’existència d’una zona saturada 
significativa i de gran extensió, la qual presenta dues característiques: en primer lloc, 
la feble o baixa carstificació que defineix, almenys, la part d’aigua avall, és a dir, la dre-
nada per la Font de Tèrme i, en segon lloc, l’escàs desenvolupament de l’estructura de 
drenatge. La consideració d’aquestes característiques és important per a comprendre 
l’evolució del CO2, que a Tèrme, òbviament, no depèn d’una manera tan definida de les 
influències de la recàrrega que es produeix per la fusió del mantell nival.

L’DpH té un valor mitjà de - 0.25 per al període de 1988 a 1991. El màxim és de - 0.06 
i el mínim de - 0.49. L'amplitud de - 0.43 és significativa i assenyala una variabilitat im-
portant per aquest paràmetre (taula 19, figura 79).

mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.026 0.015 0.052

DpHc -0.27 -0.49 -0.06

Taula 19: Variació de la pCO2 i de l’DpH a la Font de Tèrme (n=57).

És remarcable, primerament, la quasi permanent infrasaturació de les aigües a la Font 
de Tèrme. Solament d’una manera isolada s’assoleixen valors situats a l’equilibri, i en 
cap cas valors sobresaturats.

Els valors d’infrasaturació a Tèrme són menys marcats que a Lastoar i a Joeu. Això 
també és explicable a partir de l’escàs desenvolupament de l’estructura de drenatge i 
pel desenvolupament de la zona saturada, que, aigua avall de la Pila, és d’estructura 
homogènia i baixa carstificació.

A la Font de Tèrme és interessant indicar la correlació que s’observa entre la pCO2 i 
l’DpH, amb un valor de 0.661. Aquest valor de correlació, tot i no ser important, és signi-
ficatiu, i més en el context hidrològic que s'observa. Aquesta correlació a Joeu i Lastoar 
solament s'observa en el període d'aigües baixes i esgotament.

Aquesta relació entre la pCO2 i l’DpH podria indicar una evolució última de la circulació 
subterrània en una atmosfera que permetria el bescanvi entre la fase líquida i la gasosa, 
però caldria aprofundir en aquesta qüestió a partir de l’anàlisi de crescudes. L’aflora-
ment calcari en què es troba Tèrme faria possible el referit bescanvi. L’alimentació o 
recàrrega d’aquest aflorament podria afavorir la incidència d'aigües de fusió de neu (o 
de precipitació en general) en profunditat, primer a la zona no saturada, després a la 
zona saturada i finalment a Tèrme, a partir, sobretot de la infiltració lenta. Aquest tipus 
d’infiltració podria tenir un paper important en el conjunt de l’aflorament de la serra de 
Guarbes on es troba Tèrme. Això sense deixar de considerar l’existència de la infiltració 
ràpida i de la infiltració en petites pèrdues, però amb un desenvolupament més limitat 
tenint en compte que el bloc calcari en el que es troba Tèrme pràcticament no té cars-
tificació (Bakalowicz, 1979, Botton, 1984; Fleyfel, Freixes, 1986).
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Figura 79: Variació de la pCO2 i de l’DpH a la Font de Tèrme.

3.2.4.5.1.5 Sulfats, clorurs, sodi i potassi

L’ió sulfat, després del bicarbonat i el calci, és el que es presenta amb majors concen-
tracions. El valor mitjà és de 6.12 mg/l, el màxim de 8.9 mg/l i el mínim de 3.9 mg/l. 
L’amplitud és de 5 mg/l (taula 20, figura 80). L’amplitud és significativa i es pot conside-
rar que aquest ió presenta variacions importants durant el cicle hidrològic. L’esquema 
de variació que s’observa és de tipus estacional i està determinat per la crescuda origi-
nada per la fusió de neu. Així, a grans trets, s’observen dues tendències en cada cicle 
hidrològic o crescuda estacional. La primera tendència consisteix en una disminució de 
la concentració fins assolir-se els valors mínims i, la segona, en una recuperació o aug-
ment de la concentració, assolint-se generalment, en aquest cas, els valores màxims; 
aquest esquema o patró d’evolució es repeteix cicle rere cicle. En els cicles de 1988 i 
1989, aquesta evolució estacional està molt ben definida: els períodes de cabals alts 
coincideixen amb les baixes concentracions en sulfats i, recíprocament, els d’aigües 
baixes i esgotament coincideixen amb les màximes concentracions. És interessant re-
marcar que, a diferència de Joeu i Lastoar, a Tèrme, l’evolució estacional s’observa for-
ça bé en els sulfats i no així en els bicarbonats. Aquesta consideració indica clarament 
que en l’evolució d’aquests dos paràmetres hi intervenen factors diferents.

L’ió clorur es troba en molt baixes concentracions: el valor mitjà és només de 0.32 mg/l. 
El màxim és de 0.8 mg/l i el mínim de 0.08 mg/l. L’amplitud és de 0.72 mg/l (taula 20, 
figura 80). Les variacions més importants se situen en els episodis de crescuda i, per 
tant, les màximes concentracions es corresponen amb els màxims cabals. Això s’ob-
serva particularment bé en els cicles de 1988 i 1989. En els períodes d’aigües baixes 
les concentracions són també baixes.

Les concentracions en sodi són molt baixes amb un valor mitjà de 0.54 mg/l. El màxim 
és d’1.2 mg/l i el mínim de 0.21 mg/l (taula 20, figura 80). Les evolucions del sodi, enca-
ra que molt poc apreciables, són també de tipus estacional.

La baixa variabilitat de les concentracions de potassi no permet una interpretació clara 
de la seva evolució (taula 20, figura 80).
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Font de Tèrme

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 6.16 3.9 8.9 5.0

Clorurs (mg/l) 0.34 0.08 0.8 0.72

Sodi (mg/l) 0.52 0.21 1.2 0.99

Potassi (mg/l) 0.19 0.10 0.29 0.19

Taula 20: Sulfats, clorurs, sodi i potassi a la Font de Tèrme (n=57).

Figura 80: Variació dels sulfats, clorurs, sodi i potassi a la Font de Tèrme.

3.2.4.5.1.6 Anàlisi de components principals

L’anàlisi de components principals de la Font de Tèrme es realitza a partir de les dades 
de 57 mostreigs realitzats en quatre cicles hidrològics (del 1988 al 1991).

Les variables utilitzades són: cabal (Q), temperatura (T), bicarbonats (TAC), sulfats, clo-
rurs, nitrats, calci+magnesi (TH), calci, magnesi, sodi, potassi, pCO2, DpH i pH.
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El factor I explica el 30,1% de la variància i el factor II el 20,8%.

El pla factorial I-II explica el 59,9% de la variància; la interpretació se centrarà en aquest 
pla factorial.

Espai de les variables (figura 81):

Figura 81: ACP de la Font de Tèrme. Espai de les variables

El factor I el defineixen la pCO2, el calci i TAC, el TH, el pH, els sulfats i la temperatura (T).

El factor II el defineixen l’DpH, el potassi, la temperatura (T), el sodi, i, el cabal, en menor 
mesura. La temperatura (T), encara que amb més pes en el factor II, com ja s’ha comen-
tat, també contribueix significativament al factor I.

En efecte, la pCO2, els bicarbonats i el calci són les variables determinants del factor I.

El factor I és el factor mineralització, és a dir, el factor que expressa el temps necessari 
per a l’adquisició de la mineralització per part de la solució (temps de permanència 
de l’aigua a l’aqüífer). Els bicarbonats i el calci s’oposen al cabal (Q), encara que ho 
fan amb una correlació poc marcada. Així mateix, els sulfats, encara que amb un pes 
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menor, també formen part de les variables associades a la mineralització. Els sulfats 
podrien tenir a veure amb aigües de llarg temps de permanència, que fan possibles els 
processos d’oxidació dels sulfurs i, en definitiva, amb les aigües emmagatzemades a la 
zona inundada del carst.

El factor II, està molt ben definit per l’DpH, que indicaria el major o menor grau de satura-
ció de la solució. Així mateix, és remarcable que l’DpH, s’oposa amb una correlació forta 
i marcada amb la pCO2 (- 0.74), tot i que la pCO2 contribueix més a la definició del factor 
I. A la Font de Tèrme s’expressa d’una manera molt clara que existeixen condicions de 
bescanvi entre la fase gasosa i la solució, tenint en compte el confinament geològic de 
les calcàries de Bentaillou (vegeu figures 70 i 71) i el caràcter captiu de l’aqüífer aigua 
amunt de Tèrme, en direcció a l’Unhòla, l’explicació d’aquestes condicions favorables 
al bescanvi rau en el fet que la Font de Tèrme es troba en un aflorament calcari molt 
important, constituït per la Serra de Guarbes, que observa un desenvolupament molt 
important de la zona no saturada i el seus processos: infiltració lenta que incorporaria 
CO2 en profunditat i difusió de CO2 i un paper menor de la infiltració ràpida i en pèrdues.

Segons el factor II també s’oposa el cabal (Q) a l’DpH i a la temperatura (T). En el cas 
de la Font de Tèrme, els cabals més elevats determinen, de manera general, les aigües 
més infrasaturades i les de menor temperatura (T), però aquesta consideració es pot 
matisar; en efecte, en les aigües dels períodes d’esgotaments (o de tendència a l’esgo-
tament) o bé en les aigües dels períodes d’esgotament mobilitzades en el context d’epi-
sodis de crescuda d’escassa entitat (vegeu particularment els cicles de 1990 i 1991) hi 
ha els valors d’DpH menys infrasaturats, és a dir, que més s’apropen a l’equilibri.

El factor II es podria definir com la velocitat de trànsit de l’aigua entre les estructures 
d’emmagatzematge i la ressurgència.

Espai de les unitats estadístiques (figura 82):

En l’espai de les unitats estadístiques es poden diferenciar dues famílies o grups de 
mostres: a) crescuda: puja, cabals més elevats i decrescuda i b) tendència a l’esgota-
ment i esgotament i petites crescudes en el sí del període d’esgotament.

a) Crescuda: puja, cabals més elevats i decrescuda

El grup a inclou les mostres (u.e.) que formen part de les crescudes estacionals dels qua-
tre cicles hidrològics estudiats. Les unitats estadístiques formen part de la puja o branca 
ascendent de l’hidrograma, cabals més elevats (o punts de crescuda) i de la decrescuda. 
Aquestes unitats estadístiques defineixen les aigües més infrasaturades i menys mine-
ralitzades (3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 42, 43, 44 i 54). La influència del flux (cabals elevats) és 
molt important i les velocitats de trànsit en el sistema són les més importants del cicle.

b) Tendència a l’esgotament i esgotament i petites crescudes en el si del període d’es-
gotament

El grup b inclou les mostres del període d’esgotament (o tendència a l’esgotament). Es 
tracta de les mostres corresponents a les aigües més mineralitzades i, així mateix, les 
que se situen més a prop de l’equilibri, és a dir, les aigües menys infrasaturades. També 
formen part del grup les aigües amb les concentracions més elevades en sulfats.

Algunes de les mostres corresponen a la mobilització d’aigües que formen part de les 
reserves de la zona inundada després de llargs períodes d’esgotament, coincidint amb 
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l’inici de la crescuda estacional o bé caracteritzen crescudes de poca entitat que pre-
cedeixen la crescuda estacional dels diferents cicles estudiats. Es tracta de les unitats 
estadístiques: 35, 36, 37 i 38. Algunes formen part de les branques ascendents de les 
crescudes estacionals (puges), just després del període d’esgotament: 23, 24, 25 i 43 
(és necessari recordar que l’hidrograma de cabal el determinen mesures discretes i en 
conseqüència, no es defineixen rigorosament la diversitat de crescudes).
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Figura 82. ACP de la Font de Tèrme. Espai de les unitats estadístiques

3.2.4.5.2 La Font de la Pila

3.2.4.5.2.1 Conductivitat i mineralització

La conductivitat té un valor mitjà de 86.56 mS/cm, un màxim de 101 mS/cm i un mínim 
de 58 mS/cm. L'amplitud és de 43 mS/cm.

La mineralització té un valor màxim de 90 mg/l i un mínim de 40 mg/l. L'amplitud és de 
50 mg/l.
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La correlació entre la conductivitat i la mineralització és de 0.785, que és un valor supe-
rior a l'obtingut a Tèrme però que queda situat per sota d'una bona correlació (> 0.9). 
La correlació entre la mineralització i els bicarbonats és elevada amb un valor de 0.989; 
per tant, s’utilitzarà la mineralització com a variable regionalitzada.

3.2.4.5.2.2 La distribució de freqüències de la mineralització

La distribució de freqüències de la mineralització a la Font de la Pila es pot definir, pràc-
ticament, com a polimodal; és a dir, s’observen dues modes ben definides i se n’insinua 
una tercera (figura 83).

Contràriament al que s’observava a Tèrme, a la Pila la moda de menys mineralització 
(50 mg/l) amb una freqüència de 0.045 és la menys significativa, mentre que la moda 
que correspon a les aigües més mineralitzades (80 mg/l) té una freqüència important 
de 0.36. Això sí, la moda més significativa a la Pila (80 mg/l) coincideix pràcticament 
amb la més significativa de Terme (85 mg/l), és a dir, aquestes dues modes identifiquen, 
pràcticament, la mateixa família hidrogeoquímica i caracteritzen el volum d’aigua més 
important aportat per una i altra font. L’estructura polimodal de la distribució de fre-
qüències de la Pila il·lustra el caràcter complex de l’estructura drenada per aquesta font 
i una carstificació de certa importància (Bakalowicz, 1979 a; Freixes et al., 1998 a, b, 
2000). En efecte, la Pila té relació no solament amb la part més carstificada de l’aqüífer, 
sinó també amb una estructura de drenatge d’un cert desenvolupament. Les dades 
hidrodinàmiques i les observacions de camp indiquen l’existència d’una estructura de 
drenatge en relació amb aquesta surgència.

Figura 83: Distribució de freqüències de la mineralització a la Font de la Pila.

A continuació, l’explicació de les evolucions dels diferents paràmetres químics confir-
marà les conclusions extretes de l’anàlisi de la corba de distribució de la mineralització.

3.2.4.5.2.3 Bicarbonats, calci i magnesi

Els bicarbonats presenten un valor mitjà de 51.46 mg/l, un màxim de 62.2 mg/l i un mí-
nim de 32.9 mg/l. L’amplitud és de 29.3 mg/l. El calci presenta un valor mitjà de 17.38 
mg/l, un màxim de 20.4 mg/l i un mínim d’11.6 mg/l. L’amplitud és de 8.4 mg/l (taula 
21, figura 84).
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L’evolució dels bicarbonats s’interpretarà conjuntament amb la del calci, doncs s’ob-
serva un paral·lelisme important i, a més, hi ha una bona correlació (0.904).

A la Font de la Pila aquests dos paràmetres presenten una evolució estacional molt 
ben definida. Tant en els bicarbonats com en el calci s’observen bé les tendències. La 
tendència a la disminució caracteritza l’inici de la crescuda estacional: els mínims co-
incideixen amb la puja de la crescuda o amb els cabals més elevats. La tendència a la 
recuperació es produeix a la decrescuda i a l’esgotament. Amb els cabals més baixos 
les evolucions s’estabilitzen significativament, particularment per al calci (figura 84).

El magnesi presenta concentracions molt baixes amb un valor mitjà de 0.67 mg/l, un 
màxim d’1.5 mg/l i un mínim de 0.0 mg/l. L’amplitud és d’1.5 mg/l. En el cicle de 1988-
89 hi ha una evolució estacional anàloga a la descrita pels bicarbonats i el calci; en els 
altres cicles les tendències no es defineixen i no s’observa la referida evolució (taula 21, 
figura 84).

Font de la Pila

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 51.4 32.9 62.2 29.3

Calci (mg/l) 17.4 11.6 20.4 8.8

Magnesi (mg/l) 0.67 0.0 1.5 1.5

Taula 21: Bicarbonats, calci i magnesi a la Font de la Pila (n=45).

Figura 84: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a la Font de la Pila.



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

262

3.2.4.5.2.4 La pCO2 i l’DpH

El CO2 presenta, en el període estudiat (de 1988 a 1991), un valor mitjà de 0.021 %; el 
màxim és 0.054 % i el mínim 0.011 %. L’amplitud és de 0.043 % (taula 22). Aquests 
valors són molt propers als obtinguts a Tèrme. Així, el CO2 aportat per la Pila és del 
mateix ordre que l’aportat per Lastoar i Tèrme, i lleugerament superior al de Joeu; com 
en tots els sistemes aranesos, les concentracions es poden qualificar de molt baixes.

A l’evolució de la pCO2 a la Pila, tot i no presentar un esquema molt definit i a diferència 
de Joeu, s’hi observen tendències de caràcter estacional com en els altres sistemes, 
encara que menys marcades (figura 85).

Figura 85: Variació de la pCO2 i de l’DpH a la Font de la Pila.

El valors més baixos de la pCO2 coincideixen, en cadascun dels cicles, amb l’inici de la 
crescuda estacional (puja).

L’DpH presenta un valor mitjà de - 0.40, un màxim de - 0.1 i un mínim de - 0.86. L'am-
plitud és de 0.76, que constitueix un valor força elevat, sobretot si es compara amb els 
altres sistemes estudiats (taula 22).

mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.021 0.011 0.054

DpHc -0.40 -0.86 -0.10

Taula 22: pCO2 i DpH a la Font de la Pila (n=45).

La Font de la Pila és, juntament amb els Uelhs deth Joeu, el dispositiu de descàrrega 
amb valors més infrasaturats. D’això en resulta que el valor mitjà abans referit sigui 
marcadament infrasaturat, sensiblement més que a Tèrme. El valor menys infrasaturat 
a penes frega l’equilibri amb - 0.1, que, a més, cal dir que és un valor aïllat en els di-
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ferents cicles hidrològics estudiats en aquesta ressurgència. L’evolució de l’DpH, per-
manentment en condicions infrasaturades, cal interpretar-la a partir de les condicions 
hidrodinàmiques, que, com succeïa a Joeu, determinen l'evolució lluny de l'equilibri que 
s'observa a les aigües aportades per la Pila. A més, en el domini drenat per aquesta 
font, les condicions hidrodinàmiques estan també determinades per l'existència d'una 
estructura de drenatge més o menys desenvolupada i d'una carstificació significativa.

L'evolució de l’DpH és estacional, amb un esquema molt clar que es repeteix cicle rere 
cicle. S'observen dues tendències ben definides (figura 85). La primera és la disminució 
de l’DpH fins els valors mínims; això succeeix sempre a l'inici de la crescuda estacional; 
els valors més infrasaturats coincideixen amb la puja o bé amb els cabals màxims. La 
segona és la tendència a la recuperació dels valors que més s'acosten a l'equilibri; això 
succeeix a la decrescuda i, en general, en condicions d'aigües baixes i d’esgotament.

A la crescuda estacional del cicle de 1989 s'observa, per a un cabal d’1.8 m3/s, un valor 
de baixa infrasaturació probablement explicable per la implicació d’aigües de la zona 
saturada més properes a l’equilibri .

3.2.4.5.2.5 Sulfats, clorurs, sodi i potassi

Com també succeïa a la Font de Tèrme, a la Pila el sulfat és l’ió que es presenta amb 
majors concentracions després del bicarbonat i el calci. El valor mitjà és de 4.96 mg/l, 
el màxim de 7.3 mg/l i el mínim de 3 mg/l. L’amplitud és de 4.3 mg/l (taula 23).

Aquest ió presenta variacions importants a nivell del cicle hidrològic (figura 86). L’evolu-
ció és clarament estacional i està determinada per la crescuda, o període d’aigües altes, 
originada per la fusió de neu a la primavera-estiu. Les dues tendències apareixen molt 
ben definides. És a dir, la disminució de la concentració en sulfats a l’inici de la crescuda 
estacional i la recuperació o augment de la concentració en el període d’aigües baixes.

Els sulfats constitueixen un marcador molt sensible, doncs s’observa una resposta sig-
nificativa amb els corresponents mínims a partir de petites crescudes originades per 
episodis plujosos.

La comparació de les evolucions dels sulfats a Tèrme i la Pila permet comprovar l’exis-
tència de nombroses analogies, tant en les evolucions estacionals com en les respostes 
originades pels episodis plujosos. És a dir, s’observa una coincidència quasi rigorosa 
en totes les tendències i, fins i tot, en els diferents màxims i mínims.

Font de la Pila

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 4.96 3.0 7.3 4.3

Clorurs (mg/l) 0.35 0.1 0.8 0.7

Sodi (mg/l) 0.56 0.17 1.0 0.83

Potassi (mg/l) 0.20 0.09 0.40 0.31

Taula 23: Sulfats, clorurs, sodi i potassi a la Font de la Pila (n=45).
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Figura 86: Variació de sulfats, clorurs, sodi i potassi a la Font de la Pila.

El sodi presenta concentracions molt baixes: el valor mitjà és solament de 0.56 mg/l, el 
màxim és d’1 mg/l i el mínim de 0.17 mg/l. L’amplitud és de 0.83 mg/l.

En el cas del sodi s’observa l’evolució estacional, però menys definida que en els bicar-
bonats i el calci. Els mínims, però, coincideixen bé amb la puja i els cabals màxims de 
la crescuda estacional (figura 86).

Els ions clorur i potassi es presenten en molt baixes concentracions. El valor mitjà pels 
clorurs és de 0.35 mg/l i pel potassi de 0.20 mg/l (taula 23).

Els ions clorur i potassi, tot i presentar uns valors mínims relacionables amb la crescuda 
estacional, no presenten una evolució estacional ben definida com s’observa en altres 
ions (taula 23, figura 86).

3.2.4.5.2.6 Anàlisi de components principals (ACP)

L’anàlisi de components principals de la Font de la Pila s’ha realitzat a partir de 45 mos-
tres de quatre cicles hidrològics (del 1988 al 1991).

Les variables utilitzades han estat: cabal (Q), temperatura (T), bicarbonats (TAC), sulfats, 
clorurs, nitrats, calci+magnesi (TH), calci, magnesi, sodi, potassi, pCO2, DpH i pH.

El factor I explica el 43.3% de la variància i el factor II el 23.1%. El pla factorial I-II expli-
ca el 66.4% de la variància. La interpretació es basarà en aquest pla factorial.
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Espai de les variables (figura 87):

El factor I el defineixen principalment el calci, els bicarbonats (TAC), el TH, la tempera-
tura, l’DpH, el cabal (Q) i els sulfats i, en menor grau, el sodi, els nitrats i el potassi.

Segons el factor I el cabal (Q) s’oposa amb una correlació forta i negativa als bicarbo-
nats, el calci, la temperatura i l’DpH.

El factor I té una doble explicació. D’una banda es pot interpretar com el factor minera-
lització, és a dir, el factor que dóna compte del temps necessari per a l’adquisició de la 
mineralització de l’aigua (temps de permanència de l’aigua a l’aqüífer) i, d’altra banda, 
si es considera la important contribució de l’DpH en la definició del factor I (en la defi-
nició del factor II és poc important), aquest també expressaria la velocitat de trànsit de 
l’aigua (entre les estructures o espais d’emmagatzematge i la ressurgència), tot i que cal 
observar que a la Pila la correlació entre l’DpH i la pCO2, és més aviat baixa i negativa, 
mentre que la correlació entre l’DpH i el Q és forta i negativa.

Així, segons el factor I, i de manera general, els cabals més importants determinarien 
les aigües menys mineralitzades i, recíprocament, el cabals baixos (tendència a l’es-
gotament) les aigües més mineralitzades; així mateix, les aigües a major temperatura 
estarien associades als cabals més baixos i les aigües de menor temperatura als cabals 
més elevats. I, finalment, els sulfats també estan relacionats amb les aigües més mi-
neralitzades i de major temperatura, però d’una manera menys marcada que en altres 
exemples estudiats a l’Aran (vegeu el sistema càrstic de Joeu); en aquests cas l’origen 
dels sulfats també difícilment es podria explicar per oxidació de sulfurs (Bakalowicz, 
1979 a), ja que les concentracions són més aviat baixes comparades amb les dels sul-
fats originats per oxidació de sulfurs; així l’origen dels sulfats convindria relacionar-lo 
amb l’aportació de les precipitacions i la reconcentració als sòls.

Així és necessari remarcar que l’DpH i els principals ions en dissolució (HCO3
- i Ca2+), és 

a dir, els traçadors que són creats i transportats per l’aigua, tenen característiques ben 
diferents de la pCO2 i dels altres elements o traçadors solament transportats per l’aigua 
(Cl-...), la creació o origen dels quals precedeix el transport.

El factor II el defineix la pCO2, que s’oposa al pH amb una correlació forta i negativa 
(cos 155º = - 0.9), però, la variable pH a nivell interpretatiu té poc interès; el que té inte-
rès és la relació de la pCO2 amb l’DpH, però no hi ha una bona correlació entre aquestes 
variables (cos 104º = - 0.24). Segons el factor II, la pCO2 també s’oposa al cabal Q (cos 
117º = - 0.45) i al sodi (cos 115º = - 0.42) (i al potassi), però les correlacions, com es 
pot observar, tampoc són importants. Aquestes dades no faciliten la interpretació del 
factor II.

La quasi independència de la pCO2 de la resta de variables fa pensar que això pugui 
tenir a veure amb l’origen i el transport de la CO2, és a dir, amb les característiques de 
la infiltració i, més en general, amb les de la circulació hídrica que alimenta la Font de 
la Pila. Del fet que no hi hagi bona correlació amb l’DpH, fa pensar en una evolució in-
dependent de la pCO2 o del CO2 dissolt. És evident que hi ha una darrera evolució, fins 
arribar a la ressurgència de la Pila sense possibilitat de bescanvi amb una fase gasosa 
de CO2 i tanmateix la correlació de la pCO2 amb el Q, encara que no és important, no 
és menyspreable, és per això que s’ha de cercar una explicació del factor II en la relació 
que s’estableix entre el CO2 i el flux hídric (i amb l’estructura de l’aqüífer i del sistema 
aigua amunt de la Pila).
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Quant a les aigües d’infiltració lenta, ràpida i en pèrdues és necessari recordar que el 
sistema calco-carbònic evoluciona primer com un sistema obert (infiltració lenta) per 
passar a evolucionar com un sistema tancat (infiltració ràpida i infiltració en pèrdues).

Aigua amunt de la Font de la Pila hi ha una important estructura càrstica, tant a la 
zona saturada com a la no saturada, cosa que no succeeix en el cas de la Font de Tèr-
me, tot i l’important aflorament calcari on es troba. En efecte, aigua amunt de la Pila, 
a part d’una important estructura càrstica inundada (i una significativa estructura de 
drenatge), hi ha una zona d’infiltració i un carst superficial (epicarst), relativament ben 
desenvolupat, si es considera la limitada extensió dels afloraments de la calcària de 
Bentaillou (vegeu figures 70 i 71). Això no obstant, hi ha una significativa morfologia 
càrstica superficial i un sòl relativament ben desenvolupat a les calcàries, (i un carst 
cobert, com ja s’ha explicat), productor de CO2 que ha de facilitar la incorporació de 
CO2 al flux hídric i el desenvolupament de la infiltració lenta. Aquestes característi-
ques defineixen l’entorn de l’Unhola i de Liat i també el pla de Tor. A més, cal conside-
rar-hi la infiltració ràpida i la infiltració en pèrdues; aquesta darrera és particularment 
important. Així mateix, existeix una important estructura càrstica subaèria: amb una 
part endocàrstica desenvolupada aigua avall de l’àmbit de l’alimentació de l’aqüífer 
que, com ja s’ha explicat, està constituït per la part alta de la capçalera de l’Unhola 
(les calcàries de Bentaillou dels afloraments de Liat, Unhola i Tor). Aquesta estructura 
càrstica subaèria es fa particularment evident amb l’avenc del pla de Tor (que drena la 
pèrdua del pla de Tor) i també ha d’existir, segurament amb major desenvolupament, 
des del forat de l’Unhola cap a l’interior de l’aqüífer, aigua avall del sistema. Aquesta 
estructura càrstica profunda de morfologia filiforme estaria molt ben connectada amb 
la diversitat de formes càrstiques de l’alt Unhola com ho demostren les observacions 
de camp relatives a les formes exocàrstiques, endocàrstiques i la circulació hídrica 
que les caracteritza. És precisament en l’àmbit de l’alt Unhola on l’estructura càrstica 
situada, si més no temporalment, a la zona no saturada, adquireix la seva màxima 
expressió. Es tracta d’una part amb una notable fluctuació del nivell piezomètric: 
transició de les condicions pròpies de la zona no saturada a les de la zona inundada: 
aportacions a partir de la infiltració ràpida, la infiltració en pèrdues i l’escorrentia sub-
terrània fins a la zona inundada.

En aquesta estructura càrstica que forma part de la zona no saturada, a part del paper 
de captura i transport del CO2 per part de la infiltració lenta (i la seva incorporació a les 
modalitats d’infiltració ràpida i en pèrdues), s’ha d’observar el paper de l’aerodinàmica 
en la concentració del CO2 (Bourges et al., 2001), sobretot considerant la important 
estructura de cavitats existent a l’Alt Unhola.

A més, en el carst cobert de Liat (graves, sorres i argiles) existeixen les condicions per 
a un possible origen del CO2. En efecte, a les formes superficials del carst cobert (de-
pressions...) situades damunt de la calcària de Betaillou, es retroben les condicions per 
al desenvolupament de la infiltració lenta que pot aportar el CO2 a la infiltració ràpida, 
independentment de les febles aportacions de CO2 que caracteritzen la infiltració de les 
pèrdues importants (Unhola i Tor).

En aquest context de reflexió sobre l’origen del CO2 i el paper i la importància de les 
diferents modalitats de flux i transport és interessant recordar les particularitats hidro-
dinàmiques de la ressurgència de la Pila, doncs és la situada més aigua amunt del 
sistema de Tèrme–Pila. La Pila forma part d’una estructura de drenatge més desenvo-
lupada: els seus cabals més elevats són de l’ordre de 3 m3/s, mentre que a Tèrme els 
cabals més elevats rarament sobrepassen els 0.4 m3/s i el volum de trànsit de la Pila de 
12.3 hm3 és molt superior al de Tèrme, de només 2.7 hm3.
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Figura 87: ACP de la Font de la Pila. Espai de les variables.

Espai de les unitats estadístiques (figura 88):

Les unitats estadístiques es poden diferenciar en dos grans grups o famílies (a i b) que 
inclouen la pràctica totalitat de les mostres.

El grup a inclou les observacions o unitats estadístiques que correspondrien a la part 
de l’hidrograma de la crescuda estacional. Així hi hauria les u.e, relacionades amb els 
cabals més elevats (punta de crescuda) i també de la branca ascendent (puja) i de la 
decrescuda (les u.e. són: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 41 i 42).

Les unitats estadístiques del grup b corresponen als cabals baixos i esgotament o ten-
dència a l’esgotament (les u. e. van de la 1 a la 11, de la 19 a la 28 i de la 24 a la 40 i, a 
més cal afegir, la 44 i 45).
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Figura 88: ACP de la Font de la Pila. Espai de les unitats estadístiques.

3.2.4.6 Conclusions

3.2.4.6.1 Model conceptual

Al sistema de Tèrme-Pila, a diferència dels altres sistemes aranesos, les dades experi-
mentals de la descàrrega s’obtenen a partir de les mesures en dos punts d’observació, 
però de característiques ben diferents, i no únicament per la seva situació sinó també 
pel marcat contrast de les respostes i evolucions hidrodinàmiques, hidrogeotèrmiques 
i hidrogeoquímiques. La informació que aporten ressurgències úniques com les dels 
Uelhs deth Joeu i la Font de Lastoar sobre els seus respectius sistemes, a Tèrme-Pila 
l’aporten dues ressurgències entre les que no es pot establir una relació simple del tipus 
font principal-sobreeixidor, sinó que la relació és més complexa. Cadascuna d’elles 
aporta una informació suficientment original com per a caracteritzar parts de l’aqüífer 
de funcionament i estructura ben contrastada. L’existència de la Font de la Pila o Uelh 
de Sascorjada fa particularment interessant l’estudi d’aquest sistema i permet obtenir 
una informació que contribueix a comprendre el funcionament i l’estructura de sistemes 
hidrogeològics de característiques semblants, com és el cas de Joeu, Lastoar i Alba.

La caracterització global del funcionament i de l’estructura del sistema de Tèrme-Pila 
només és possible si es consideren conjuntament els resultats de les dues ressurgèn-
cies.
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L’anàlisi de l’hidrograma del sistema permet situar el sistema entre els aqüífers com-
postos o complexos.

L’hidrograma de la Font de Tèrme indica la seva relació amb un medi de funcionament 
no càrstic o molt poc càrstic.

Abans de passar a esquematitzar l’estructura del sistema de Tèrme-Pila, és convenient 
recordar l’esquema marcadament binari que el caracteritza. En aquest aspecte, encara 
que amb unes dimensions diferents, Tèrme-Pila és perfectament comparable amb el 
sistema de Joeu. En efecte, com passa a Joeu, l’extensió dels afloraments calcaris és 
molt poc significativa, si la comparem amb la dels afloraments impermeables que són 
drenats subterràniament. L’alimentació al·lòctona és un aspecte fonamental en el fun-
cionament del sistema i, com es comentarà més endavant, en la gènesi d’aquest carst.

Les dades experimentals aportades en aquest cas pel seguiment de les dues ressur-
gències són bàsiques per a concretar el model conceptual.

En el model conceptual cal remarcar el contrastat paper de les parts amb una ali-
mentació clarament al·lòctona (Liat, Pica Palomèra i pla de Tor) amb aquelles en què 
l’alimentació és en part al·lòctona i en part autòctona, tot i que els afloraments calcaris 
no són molt extensos i, en conseqüència, el caràcter autòcton no sigui particularment 
important: és el cas de la serra Sascorjada. I, finalment, hi ha l’aflorament calcari de la 
serra de Guarbes on hi ha la Font de Tèrme, que és, per la seva extensió, el més impor-
tant del sistema i en el qual l’alimentació ha de tenir un caràcter principalment autòcton.

Amb relació a les característiques del carst superficial, a part de les formes més impli-
cades en el funcionament del sistema, com és el cas de les pèrdues de forat de l’Unhòla 
i la pèrdua de l’avenc del pla de Tor, es disposa d’escassa informació. El mateix succe-
eix amb els aqüífers epicàrstics, però ben segur que n’hi ha als afloraments calcaris de 
les serres Sascorjada i Guarbes.

Els diferents tipus d’alimentació determinen les característiques del funcionament de 
la zona no saturada a les calcàries. Com a conseqüència de la importància que té 
l’alimentació al·lòctona en el conjunt del sistema, el tipus d’infiltració més important es 
realitza per les pèrdues (algunes poden incorporar en situació d’aigües altes cabals de 
varis m3/s (possiblement desenes de m3/s)). Les aigües infiltrades a les pèrdues, com 
s’observa a l’avenc del pla de Tor, arriben a la zona saturada després d’un recorregut 
variable segons l’estat del sistema, però que en situació d’aigües baixes (o poc influ-
enciada) es realitza per un conducte de 700 m de geometria molt rectilínia. Aquestes 
dades de l’endocarst que drena subterràniament la pèrdua del pla de Tor tenen molt 
d’interès i s’han de poder extrapolar, al menys en part, a les altres pèrdues de l’alt Un-
hòla. Així, entre el forat de l’Unhòla i la zona saturada ha d’existir el mateix tipus d’es-
quema funcional i estructural, és a dir, estructura filiforme i jeràrquica. El tipus de flux és 
el que s’ha definit com una escorrentia subterrània (ruissellement souterrain), però que 
en aquest exemple s’origina principalment en pèrdues. Aquesta “zona no saturada”, si 
es consideren els elevats cabals que s’infiltren a les pèrdues en el període de fusió de 
neu, ha d’inundar-se almenys de forma parcial. És a dir, els conductes que alimenten la 
zona saturada han d’experimentar fluctuacions importants del nivell inundat, de manera 
que el que s’ha anomenat zona no saturada ho és només temporalment en els perío-
des d’aigües baixes o de funcionament menys influenciat del sistema. Així mateix, en 
aquesta zona d’aigua amunt de la Pila, les condicions hidrodinàmiques experimentarien 
canvis importants i la circulació passaria de ser lliure de tipus escorrentia subterrània a 
ser en càrrega durant els períodes de recàrrega amb més aportació hídrica. A més, les 



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

270

calcàries, aigua avall de les pèrdues, estan completament confinades, al sostre i a la 
base, per materials impermeables.

Tant la pèrdua de forat de l’Unhòla com la de pla de Tor (i el conjunt de pèrdues de me-
nor entitat existents a la part alta de l’Unhòla) alimenten la zona saturada del sistema, 
però, com ja s’ha comentat, aigua amunt de la ressurgència de la Pila. A més, les dades 
experimentals de la ressurgència de la Pila indiquen la seva connexió amb la part més 
carstificada del sistema. De fet, la carstificació ha de ser significativament més impor-
tant en la part d’aigua amunt del sistema: de la ressurgència de la Pila a l’alt Unhòla. 
El caràcter més aviat al·lòcton de l’alimentació d’aquesta part d’aigua amunt i la im-
portància quantitativa de l’aportació són fonamentals per a explicar que la carstificació 
sigui més important aigua amunt que aigua avall. L’anàlisi del potencial de carstificació 
complementarà aquestes consideracions.

La zona saturada del sistema la drenen dues ressurgències: Tèrme i Pila. La informació 
que aporta la Font de Tèrme ens indica que la carstificació és poc important a la part 
d’aigua avall del sistema: entre incipient i d’un cert desenvolupament, però sempre 
amb un grau baix. L’estructura d’aquesta part d’aigua avall és més aviat homogènia i, 
pràcticament, sense elements de drenatge, mentre que la informació que aporta la Pila 
indica que l’estructura de la part d’aigua amunt és càrstica, heterogènia i que té eix de 
drenatge (elements propis d’un sistema amb estructura de drenatge). És difícil amb les 
dades actuals aportar més precisions sobre la zona saturada i la seva estructura. Les 
dades de la hidrodinàmica i, en particular, els resultats de les experiències amb traça-
dors semblen indicar que l’estructura és complexa: hi ha un drenatge ben identificat, 
però es difícil precisar l’estructura pròpiament del reservori.

L’estructura de conductes i buits càrstics a partir dels quals s’organitza el drenatge ha 
de ser de tipus filiforme (Freixes, 1993, 1995 a; Mangin, 1975 a, 1977, 1982 a, 1984 a), 
sobretot en la part d’aigua amunt del sistema, és a dir, de la Pila a l’alt Unhòla. Es tracta 
del mateix tipus d’estructura que s’ha considerat als exemples de Joeu i Lastoar. Òbvi-
ament, aigua avall de la Pila ha de disminuir el grau de carstificació i l’estructura de dre-
natge ha de perdre progressivament i ràpida el caràcter filiforme. Així, la zona saturada 
aigua avall acaba tenint una estructura poc carstificada, de naturalesa més homogènia, 
que, en definitiva, és la que alimenta Tèrme. D’aquesta manera, l’estructura càrstica de 
tipus filiforme caracteritzaria sobretot la zona no saturada i la zona saturada de la part 
d’aigua amunt del sistema.

Aquest model conceptual que s’acaba d’exposar s’ha basat en les dades hidrològiques 
de les dues ressurgències i, en particular, en les experiències amb traçadors. A més, 
les observacions de camp, sobretot les geomorfològiques, han estat incorporades a la 
descripció del model. D’aquesta manera, les morfologies exocàrstica i endocàrstica de 
l’alt Unhòla adquireixen un major sentit i significat una vegada se situen en l’esquema 
de naturalesa sistèmica i hidrològica del model.

En síntesi, en el model conceptual del sistema Tèrme-Pila s’hi poden distingir, essenci-
alment dues parts: una situada aigua amunt de naturalesa càrstica amb una important 
aportació (influència) al·lòctona que s’origina en la conca impermeable de l’alt Unhòla i 
una zona saturada amb una estructura de drenatge ben definida (com així ho indiquen 
les dades hidrològiques de la Font de la Pila) i, una altra, situada aigua avall, amb una 
estructura pràcticament no càrstica, més aviat fissurada (com ho reflecteixen les dades 
hidrològiques de la Font de Tèrme). A més, a la part d’aigua amunt, tant a la zona no 
saturada com a la saturada, l’estructura de drenatge seria de tipus filiforme i fortament 
jeràrquica, mentre que aigua avall del sistema aquesta estructura seria progressivament 
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menys marcada fins a desaparèixer a favor d’una estructura fissurada i homogènia on 
es localitzaria la Font de Tèrme.

A part de la infiltració en pèrdues, n’hi ha dels altres dos tipus: la ràpida i la lenta. A vega-
des s’identifica la infiltració en pèrdues a la ràpida, però és possible introduir marcades 
diferències (Bakalowicz, 1977 b, 1979 a, 1981, 1995). La consideració d’aquests tipus 
d’infiltració és important en el sentit que la dissolució necessita diòxid de carboni i cal 
analitzar com aquest s’incorpora al subsòl i a la circulació subterrània. Se sap que el di-
òxid de carboni s’incorpora i s’acumula en profunditat per difusió, però sobretot per les 
aigües d’infiltració lenta que actuen com un vector que transporta el CO2 a l’interior del 
massís i a les parts profundes de l’aqüífer (Bakalowicz, 1979 a, Freixes, 1986; Bourges 
et al., 2001). Al sistema de Tèrme-Pila, els afloraments des dels quals és possible la in-
filtració lenta (i la ràpida) són relativament reduïts, però no menyspreables i abans ja s’ha 
indicat el caràcter predominantment al·lòcton de l’alimentació i, per tant, la importància 
de la infiltració en pèrdues; no obstant, cal considerar els afloraments de les serres Sas-
corjada i de Guarbes, així com els calcaris i del carst cobert de Liat. Per les dades de 
què es disposa de la hidrogeoquímica, sobretot del sistema calcocarbònic, es considera 
que l’origen del CO2 que s’implica en els processos de carstificació és principalment 
a les aigües d’infiltració en pèrdues. Les concentracions en CO2 són febles, doncs les 
aigües procedeixen majoritàriament de la fusió de neu. Això no treu que puguin haver-hi 
aportacions significatives de CO2 d’altre origen (aigües d’infiltració lenta, difusió). L’anà-
lisi del potencial de carstificació del sistema complementa aquestes idees.

3.2.4.6.2 Potencial de carstificació i gènesi del carst

En la definició del potencial de carstificació hi intervenen diferents factors (Mangin, 
1975 a, 1982 a; Freixes, 1995 a). Una vegada més es retroben la morfologia glacial 
originada per la intensa erosió del màxim glacial i la morfologia fluvial que es desen-
volupa en el postglacial. Aquestes morfologies influeixen les condicions prèvies a la 
carstificació en diferents aspectes: suposen l’existència de forts gradients en el relleu 
que poden influir en el desenvolupament dels fenòmens de captura i originen les formes 
de sobreexcavació que ubiquen la majoria dels estanys i llacs de la zona de recàrrega. 
També hi ha una morfologia fluvial anterior a la carstificació, com la que s’observa a 
Liat. En efecte, al forat de l’Unhòla s’observa molt bé com aquest talla una morfologia 
fluvial meandriforme preexistent.

En definitiva, en el sistema de Tèrme-Pila cal assenyalar el fort gradient entre els relleus 
de l’alt Unhòla i les valls Sascorjada i Varradòs i, particularment, els gradients que hi ha 
entre els diferents afloraments de calcàries del sistema. Aquests darrers gradients són 
una conseqüència de la macroestructura tectònica que, sense entrar en el detall de la 
seva complexitat, té estructures amb els eixos amb una clara component d’orientació 
W-E i un fort cabussament dels eixos cap a l’W, cosa la qual determina i defineix el nivell 
de base o descàrrega del sistema, que ja se sap que és complex pel fet d’estar format 
per dues ressurgències (en el carst o sistema càrstic, el nivell de base està constituït per 
la surgència principal, però quina és la ressurgència principal en el sistema de Tèrme-
Pila?).

La geometria de la falla de Bossòst també pot influir en la disposició dels materials. En 
efecte, aquesta estructura d’orientació W-E té un salt molt marcat a la part occidental, 
d’uns 1000 m (Martínez et al., 1982), i molt menys important a l’oriental. Per tant, aques-
ta falla fa que les calcàries de la part occidental del sistema càrstic estiguin a una altitud 
inferior que les de l’oriental.
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Però, en el potencial de carstificació del sistema de Tèrme-Pila, com també succeeix 
amb el de Joeu, hi ha un factor molt important que és el potencial aigua-CO2. En el 
sistema de Tèrme-Pila, el caràcter principalment al·lòcton de l’alimentació, com ja s’ha 
comentat, està en estreta relació amb l’estructura marcadament binària del sistema. 
Les característiques del potencial aigua-CO2 també en depenen. Així, s’ha de remarcar 
la important disponibilitat de recursos a la part alta de l’Unhòla (des de Liat al pla de 
Tor, que és on hi ha les màximes altituds del sistema: tuc de Maubèrme i Sèrra Nauta) 
en funció de les precipitacions, particularment sòlides, que originen un considerable i 
persistent mantell nival. Aquesta disponibilitat d’aigua es troba aigua amunt de les pèr-
dues més importants del sistema i, a més, una vegada ha desaparegut el mantell nival 
(mitjans d’estiu), hi ha tot un conjunt de reservoris, en forma d’estanys i llacs (Liat, Pica 
Palomèra), que continuen alimentant-les. És l’elevada aportació d’aigua concentrada i 
massiva a les pèrdues del forat de l’Unhòla, pla de Tor..., la que determina que hi hagi 
un elevat potencial aigua-CO2. A Tèrme-Pila, com succeeix al sistema hidrogeològic 
de Joeu, el que és important del factor potencial aigua-CO2 és l’aportació de volums 
considerables d’aigua i com aquests s’incorporen a la circulació subterrània en les 
calcàries a partir de pèrdues massives situades al riu Unhòla. Això és el que explica la 
gènesi d’aquest carst i, en definitiva, el model conceptual que abans s’ha esquematit-
zat. Una conclusió clara és que l’alimentació al·lòctona ha estat fonamental en la gènesi 
d’aquest carst (Freixes et al., 1998 a, b, 2000, 2002).

Una de les qüestions que pot semblar problemàtica, tal i com s’ha comentat a Joeu, 
és l’origen del CO2 que intervé en la carstificació. En el cas de Liat i pla de Tor els aflo-
raments calcaris no són gaire extensos, però presenten una morfologia càrstica i uns 
sòls més o menys desenvolupats. Des d’aquests es pot produir una aportació de CO2, 
que tindria la infiltració lenta com a vector de transport i que acabaria incorporant-se 
a la circulació que hi ha a les estructures de drenatge procedents de les pèrdues (que 
temporalment constitueixen una zona no saturada amb una circulació subterrània en 
condicions subaèries). No obstant, com succeeix a Joeu, aquestes aportacions de CO2 
no poden ser molt importants. És per això que a Tèrme-Pila s’ha de considerar com 
a molt important el paper del CO2 que, en concentracions molt baixes, s’incorpora 
directament en els fluxos que s’infiltren a les pèrdues. Així, la carstificació és possible 
pel fet que les febles concentracions de CO2 són compensades pels importants vo-
lums d’aigua que passen a circular subterràniament. De nou es retroba el paper de la 
hidrodinàmica en la gènesi del carst (Mangin, 1975 a; Freixes, 1993, 1995 a; Freixes et 
al., 2002). Amb relació als processos de carstificació, un darrer aspecte important és 
la possibilitat que la dissolució sigui afavorida per la incorporació d’aigües de pH molt 
àcids (oxidació de sulfurs) procedents de les mineralitzacions de sulfurs existents a la 
conca del sistema. Bakalowicz (1979 a) remarca aquest aspecte en els carsts limítrofes 
amb el de Tèrme-Pila que es troben a França en el mateix context geològic i a la Calcà-
ria de Bentaillou, per exemple el carst de la Cigalère. No obstant, a Tèrme-Pila no hi ha 
les elevades concentracions en sulfats dels exemples francesos, de 50 a 100 mg/l, que 
indicarien que l’oxidació dels sulfurs té un paper en la carstificació.

3.2.4.6.3 L’explotació dels recursos i la sostenibilitat

El sistema de Tèrme-Pila és l’aportació d’origen subterrani més important de la vall de 
Varradòs i que això sigui així és una conseqüència del transvasament subterrani d’aigua 
de la vall de l’Unhòla a la de Varradòs (foto 70). Aquest fenomen de captura càrstica fa 
que l’aportació hídrica total de la vall de Varradòs sigui significativament superior a la que 
tindria únicament per la seva pròpia conca (foto 71). L’aportació subterrània del sistema 
de Tèrme-Pila és comparable amb l’aportació superficial estricta de la conca de Varradòs.



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

273

Els cabals que es poden captar a la vall de Varradòs aigua avall de les ressurgències de 
Tèrme i Pila són particularment elevats en el període de primavera-estiu en el qual es 
produeix la fusió del mantell nival (fotos 70 i 71).

La importància que ha adquirit l’aportació hídrica del Varradòs, en detriment del riu 
Unhòla, ha afavorit la seva captació i derivació per a l’explotació hidroelèctrica. La cap-
tació, que se situa a la part d’aigua avall del riu de Varradòs, canalitza l’aigua a l’explo-
tació hidroelèctrica de Benòs.

Una vegada més l’explotació dels recursos hídrics dels sistemes càrstics aranesos es 
fa aigua avall de la descàrrega natural (de Tèrme i Pila). En aquest cas s’aprofita l’aug-
ment de recursos que suposa el fenomen de captura càrstica, però les reserves dinà-
miques i les possibles reserves profundes del sistema resten intactes i constitueixen 
un patrimoni hídric per la seva importància quantitativa i per la seva qualitat (aigües 
bicarbonatades càlciques de molt baixa mineralització). L’explotació en galeria de la 
zona de descàrrega podria augmentar els cabals, relativament baixos, que aporta la 
ressurgència de Tèrme. Aquesta iniciativa exigiria la realització d’una cartografia geolò-
gica de detall a l’àmbit de la ressurgència de Tèrme.

El sistema de Tèrme-Pila presenta tot un conjunt de característiques que són conse-
qüència d’activitats humanes pretèrites i actuals que cal conèixer a efecte de la seva 
protecció i sostenibilitat. De les activitats més remarcables que es van desenvolupar en 
l’àmbit del sistema, cal assenyalar l’activitat minera, centrada en l’explotació de sulfurs 
de plom, zenc i coure a la conca, és a dir, a la zona de recàrrega del sistema. Aquest 
conjunt d’explotacions mineres es troben al NE del pla de Tor i al N de Pica Palomèra 
(Kleinsmiede, 1960). Les explotacions foren definitivament abandonades l’any 1934. 
Els jaciments se situen a la Calcària de Bentaillou o Calcaire Métallifère i estan relacio-
nats amb estructures d’encavalcament desenvolupades en els materials ampelítics del 
Silurià. Actualment encara s’observen les restes de les antigues instal·lacions mineres.

Una altra de les activitats que hi ha a la conca és la pastura, tant a la zona de descàrre-
ga com a les de recàrrega: Liat, pla de Tor i serres Sascorjada i de Pica Palomèra.

Les parts altes del sistema són accessibles: un camí puja des de Salardú fins a la zona 
de Liat (turisme amb tot terreny des de Salardú a la vall de l’Unhòla, que passa pel pla 
de Tor i arriba fins al forat de l’Unhòla i l’estany de Liat). També la zona de descàrrega és 
accessible per la carretera que puja des d’Arròs fins el salt del Pish, la qual continua en 
forma de camí fins al coll de Varradòs i connecta amb els camins de la vall de l’Unhòla. 
Inicialment aquests accessos eren per a facilitar l’explotació forestal i el pas a les pastu-
res i encara actualment tenen aquesta funció. La zona de recàrrega del sistema també és 
accessible des de la vall de Toran per camins de pas de pastures (Liat i serra Sascorjada).

A l’espai ocupat pel sistema no existeix, a part d’algunes bordes, cap tipus d’infraes-
tructura o equipament.

També són directament accessibles algunes parts de l’estructura càrstica del sistema: 
la Pila amb tècniques d’exploració subaquàtica i, mitjançant tècniques d’exploració es-
peleològica habituals, l‘avenc del pla de Tor, que assoleix la zona saturada del sistema 
aigua amunt de la ressurgència de la Pila.

L’accessibilitat que té el sistema de Tèrme-Pila i els tipus d’activitats existents, si s’ex-
ceptua la pastura, no suposen un problema potencial. A més, existeix la iniciativa de 
protecció del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) que es comentarà més endavant. 
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En aquest sentit, la situació de la zona de recàrrega a la part alta de les valls –aïllada 
d’activitats i fonts de contaminació– i, en general, l’estat de preservació del sistema són 
comparables amb els de Lastoar. Tèrme-Pila, per les seves característiques com a sis-
tema hidrogeològic i carst d’alta muntanya –i més, no existint cap activitat que pogués 
suposar un focus de contaminació greu–, constitueix un reservori de recursos hídrics 
d’interès que cal protegir i que cal analitzar des del punt de vista de la prospectiva, 
particularment per a futures utilitzacions dels recursos hídrics.

La zona de descàrrega és accessible i té activitat de pastura, però l’aqüífer, aigua amunt 
de Tèrme i, fins i tot, aigua amunt de la Pila, és captiu; per tant, la zona saturada estaria 
protegida en aquesta part per la pròpia estructura de l’aqüífer. Únicament caldria conèi-
xer millor el paper hidrogeològic de l’extens aflorament calcari en què es troba la Font 
de Tèrme amb l’objectiu de precisar la vulnerabilitat d’aquesta ressurgència.

Un cop analitzades les activitats existents en el sistema, ara és interessant concretar 
objectius de sostenibilitat i introduir algunes consideracions sobre la seva vulnerabilitat.

En el cas de Tèrme-Pila, considerar la sostenibilitat obliga a un aprofundiment del co-
neixement hidrogeològic que actualment es disposa. En aquest sentit, un dels objectius 
bàsics és el monitoratge instrumental del sistema, que aportaria dades en continu dels 
dos punts de descàrrega i de la recàrrega amb l’equipament almenys del forat de l’Un-
hòla (cabal, temperatura i conductivitat).

La complexitat del sistema i, en particular, de la seva conca exigeix recerques en els 
següents aspectes: noves experiències amb traçadors i observacions sobre el funcio-
nament en situació de crescuda de la part superior del curs de l’Unhòla (en concret, a 
les pèrdues més importants). Des del punt de vista aplicat és essencial la realització de 
cartografia hidrogeològica, de vulnerabilitat i de risc. Complementàriament, també seria 
interessant disposar d’una cartografia geomorfològica amb l’objectiu de caracteritzar la 
morfologia càrstica de les parts superiors de les serres de Sascorjada i Pica Palomèra.

Un estudi relatiu a la geoquímica, sobretot dels metalls pesants i també dels elements 
traça, és indispensable per a completar la informació hidrogeoquímica dels elements 
majoritaris que ja es disposa. Així, s’aconseguirà una informació més detallada de la 
qualitat de l’aigua d’aquest sistema, que tindrà interès sobretot en la perspectiva del 
seu aprofitament com a aigua potable. En aquest sentit, la geoquímica de les traces 
és particularment indicada per les importants mineralitzacions que hi ha en els mate-
rials situats en l’àmbit del sistema, i més encara si es considera la important activitat 
minera que existia a la zona de Liat, la qual forma part de la conca del sistema. En 
efecte, les mineralitzacions i la mineria s’han de contemplar com una font o un focus de 
contaminació potencial que podria afectar la qualitat de l’aigua del sistema. Aquestes 
recerques se situarien en la línia de les realitzades al sistema d’Aigüèira (Freixes et al., 
1996) i constituirien una contribució bàsica en els estudis de vulnerabilitat específica 
del sistema (Zwalhen, 2003).

De l’àrea en què es troba el sistema de Tèrme-Pila, el Pla d’Espais d’Interès Natural prote-
geix la pràctica totalitat de la zona de recàrrega: la zona límnica de Liat, serra Sascorjada 
i serra de Pica Palomèra, i només la part oriental del pla de Tor. És a dir, d’una banda es 
protegeix la part septentrional del sistema i de l’altra el vessant esquerra o oriental del riu 
Unhòla, que connecta amb l’espai protegit de Marimanha també en el PEIN (DMA-ICC, 
1996), però no es protegeix la part occidental de l’Unhòla, on hi ha la pèrdua del pla de Tor 
i d’altres de menys importants. La delimitació que estableix el PEIN es fa des del desco-
neixement de l’existència del sistema i, per tant, ignorant el fenomen de captura i la seva 
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significació hidrològica. Això és així malgrat que aquest carst presenta aspectes que, pel 
seu interès geomorfològic i hidrològic o, des d’una perspectiva més general, pel seu inte-
rès geològic, constitueixen un patrimoni que cal considerar i protegir (Freixes, 2003). Una 
vegada més hi ha una clara absència de criteris hidrològics –i, més en general, de criteris 
des de les Ciències de la Terra– en la definició dels espais a protegir.

El salt del Pish, que se situa a la confluència dels barrancs Sascorjada (Sièsso) i Varra-
dòs, entre les fonts de Tèrme i Pila, s’alimenta principalment de l’aportació hídrica que 
s’origina a la Font de la Pila o Uelh de Sascorjada. El salt del Pish (i la vall de Varradòs 
pels seus ecosistemes, hidrologia…) s’ha convertit en un centre d’interès de les excur-
sions araneses i, en un futur immediat, juntament amb les ressurgències i les formes 
càrstiques del sistema, ho hauria de ser de les activitats d’educació ambiental i cientí-
fica que es poguessin programar.

L’originalitat del sistema de Tèrme-Pila en el context dels sistemes càrstics d’alta mun-
tanya (Cervelló et al., 1982; Maire, 1990; Freixes et al., 1993) fa que aquest exemple 
presenti un interès particular des del punt de vista de la recerca, però també des de la 
divulgació científica i l’educació ambiental (Freixes et al., 1989, 2002; Freixes, 2003).

3.2.5 Sistema de la Font d’Aigüèira

3.2.5.1 Introducció

Aquesta unitat hidrogeològica se situa al vessant dret de la Garona de Ruda i abasta els 
relleus que van des del port de la Bonaigua just fins el nucli urbà de Vaquèira (foto 72). 
La part occidental és a la Val d’Aran, però l’oriental es troba al Pallars Sobirà.

Es tracta d’una unitat de dimensions relativament poc importants. Però, malgrat tot, les 
característiques del seu funcionament hidrològic i la seva estructura, així com les con-
siderables reserves hídriques, fan que constitueixi un exemple amb diferències contras-
tades en relació amb els altres estudiats a la Val d’Aran. La unitat té un interès estratègic 
considerable, com s’explicarà a les conclusions.

La Font d’Aigüèira és el punt de descàrrega natural més important del sistema i alimen-
ta la Garona de Ruda poc abans de la confluència amb el riu Malo (foto 73). La font es 
localitza a la part oriental del nucli urbanitzat de Vaquèira, just sota la carretera que puja 
al port de la Bonaigua.

El territori que ocupa el sistema d’Aigüèira no està protegit com a tal, és a dir, explíci-
tament, en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) de la Generalitat de 
Catalunya;49 solament es protegeix, i de manera incompleta, la part oriental situada al 
Pallars Sobirà. En el PEIN també es protegeix una part de la ribera de la vall de la Ga-
rona de Ruda, que defineix el límit sud del sistema. Més recentment, el Parc Natural de 
l’Alt Pirineu també protegeix un petit àmbit del sistema. No obstant, des del punt de 
vista hidrològic, aquestes figures de protecció pràcticament no tenen interès.

El sistema d’Aigüèira és especialment interessant per la disponibilitat i excel·lent quali-
tat dels seus recursos hídrics. Des de la dècada dels 70 la Font d’Aigüèira té una cap-
tació a partir de la qual se serveix aigua rodada a les poblacions de Salardú, Tredòs, 
Unha i, mitjançant bombament, a Vaquèira 1500 (Freixes et al., 1996 a) i a partir de l’any 
1998 també es subministrà la població de Gessa i, més recentment, l’any 2004, el nucli 
urbanitzat de Vaquèira 1700 (pletes de Tanau i Nin de Beret).
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En el sistema d’Aigüèira s’hi desenvolupa una part de la superfície esquiable de l’esta-
ció de Vaquèira-Beret, sobretot a l’extrem occidental (muntanya de Vaquèira), però les 
darreres ampliacions que s’han projectat de l’estació d’esquí implicaran també la part 
oriental del sistema. Com es constatarà més endavant, cal un coneixement hidrogeo-
lògic més aprofundit i, en particular, la realització de cartografies hidrogeològiques de 
vulnerabilitat i de risc en la línia dels treballs de Monterde (1998 b), en els quals es fa 
una primera aproximació a l’anàlisi de la vulnerabilitat. La realització d’una cartografia 
de risc del sistema hauria de ser un objectiu prioritari.

3.2.5.2 Característiques físiques

3.2.5.2.1 Geologia

El sistema d’Aigüèira se situa a la part meridional del massís de Marimanha i ocupa els 
relleus de la muntanya de Vaquèira, Arcoïls, Teso de la Mina i tuc de la Cigalera.

Des del punt de vista geològic, el sistema d’Aigüèira es localitza al SW del plutó de 
Marimanha. Els materials implicats en el sistema són les diferents unitats que formen 
l’aurèola metamòrfica i els granitoides del plutó (figures 89 i 90).

Figura 89: Mapa geològic del sistema de la Font d’Aigüèira (Palau 1995; Monterde, 1998).
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El plutó de Marimanha, de 32 km2 d’extensió, forma part dels anomenats Massifs su-
périeurs. La part apical del plutó intrueix materials de l’epizona. Els tipus de granitoides 
que predominen són les granodiorites, tonalites i els monzogranits. En la zonació del 
plutó els termes bàsics se situen a la perifèria. L’espectre dels elements que el compo-
nen és ampli i va de leucogranits a quarsogabres, que intrueixen una sèrie sedimentà-
ria paleozoica epizonal que va del Cambroordovicià al Devonià mitjà. El termes àcids, 
ubicats al centre del plutó, són granits i leucogranits monzonítics. I els termes bàsics, 
formats per granodiorites biotítiques amb amfíbol accessori, se situen a l’exterior.

El metamorfisme regional és de baix grau: zona de la clorita.

El metamorfisme de contacte és relativament reduït. Es poden distingir dos conjunts 
de materials afectats per metamorfisme de contacte. Un de peliticodetrític amb unitats 
del Cambroordovicià (Unitat d’Isil), Ordovicià superior (Unitat de la Bonaigua, Unitat de 
Matamoixons, Unitat de Barranc d’Alòs i Unitat de la Peülla) i Devonià (Unitat de Beret) 
i un altre de carbonàtic (amb passades de pelites) bàsicament representat per la Unitat 
de Moredo-Salau (Silurià superior-Devonià inferior) (Palau, 1995).

En cadascun dels conjunts hi ha dues zones. Per a les roques detrítiques es poden 
considerar les zones de la biotita-cordierita-andalusita i de la sil·limanita i, per a les 
carbonàtiques, les zones de biotita-clinozoïsita i diòpsid.

La litologia en què es desenvolupa l’aqüífer d’Aigüèira correspon a la Unitat litostrati-
gràfica de Moredo-Salau (Palau i Sanz, 1989; Palau, 1995), concretament a les subu-
nitats Calcàries de Campaus i de Marxant. La potència de la successió carbonàtica 
metamorfitzada és de 250 a 300 m i va del Silurià superior a l’Emsià (Devonià inferior).

Els límits del sistema queden definits per les següents roques impermeables: les meta-
pelites i metapsammites de les Unitats de Beret (Devonià mitjà) i d’Isil (Cambroordovicià), 
les metapelites de la Solana d’Ares (Ordovicià superior, indiferenciat) i els granitoides del 
plutó de Marimanha, concretament les granodiorites biotítiques amb amfíbol accessori.

L’estructura és polifàsica, essencialment herciniana però també alpina.

Des del punt de vista estructural, el sistema d’Aigüèira forma part de la Unitat Estruc-
tural de Marimanha (vegeu Palau, 1995); aquesta té dues subunitats: la Subunitat Es-
tructural de Roca Blanca (Calcàries de Campaus) i la Subunitat Estructural del Ticolet. 
La primera subunitat constitueix i defineix pròpiament l’àmbit del sistema, la segona 
estableix un dels límits del sistema.

La Unitat Estructural de la Pallaresa també contribueix a la definició del límit oriental del 
sistema.

Les Calcàries de Campaus en les quals s’ha desenvolupat l’aqüífer d’Aigüèira presen-
ten una estructura sinclinorial amb l’eix cabussant cap a l’W (o al WNW). En efecte, es 
tracta d’una megaestructura de plecs anticlinals i sinclinals de pla axial vertical orientats 
WNW-ESE.

Una important discontinuïtat, interpretada com un encavalcament hercinià amb despla-
çament al S, se situa entre la Unitat de Moredo-Salau i les unitats de Beret (Devonià mig) 
i d’Isil (Cambroordovicià) (Losantos et al., 1986; Palau, 1995). Aquesta discontinuïtat, 
que apareix plegada, té una significació hidrogeològica considerable (figures 89 i 90) 
doncs constitueix el límit inferior del sistema en una part important de la seva extensió.
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Figura 90: Talls hidrogeològics del sistema de la Font d’Aigüèira (1. Granitoides del plutó de Ma-
rimanha. 2. Calcàries del Silurià superior – Devonià inferior. 3. Ordovicià indiferenciat. 4. Lutites 
de Beret) (Monterde, inèdit).

El conjunt de materials en els quals s’ubica el sistema estan afectats per importants 
falles d’orientació WNW-ESE que tallen les diferents estructures descrites. L’edat 
d’aquestes falles és herciniana, però molt probablement han tingut activitat en l’etapa 
alpina. Aquestes falles també tenen un paper important en la delimitació del sistema 
d’Aigüèira.

A més, en aquestes falles, definides per Palau (1995), s’hi situen elements importants 
de l’estructura càrstica del sistema com és el cas de la pèrdua de l’estany d’Àrreu o 
Pudo, situada a la falla de l’estany d’Àrreu, i la surgència d’Aigüèira que es troba a la 
zona d’intersecció de les falles de Ruda, de la Bonaigua i d’Arcoïls. Així mateix, l’enca-
valcament de Gavarnia ha de limitar al S la unitat estructural de Marimanha; per tant, el 
més probable és que les diferents falles esmentades formin part de l’estructura d’en-
cavalcament de Gavarnia i que l’elevada densitat de diàclasis que s’observa al sistema 
d’Aigüèira (s’observa molt bé al límit S: carretera que puja al port de la Bonaigua) tingui 
relació amb l’esmentat encavalcament.

Com a conseqüència de les importants estructures de plegament que afecten a les 
unitats carbonàtiques, el gruix d’aquests materials pot ser superior als 1500 m. Per 
tant, les calcàries tindrien un desenvolupament notable a un nivell inferior al de la 
Font d’Aigüèira, descàrrega principal del sistema; fet que té unes implicacions hi-
drogeològiques interessants que es comentaran a l’apartat d’hidrodinàmica i a les 
conclusions.
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3.2.5.2.2 Límits de l’aqüífer i del sistema

La delimitació de l’aqüífer és relativament fàcil i es correspon, aproximadament, amb la 
del sistema, ja que es considera que la implicació dels materials impermeables (meta-
pelites-metapsammites o granitoides) és poc important (figures 91 i 92). En conseqüèn-
cia, el sistema es podria definir com a monàdic i, per tant, tindria una alimentació emi-
nentment autòctona. A diferència del sistema de Joeu, els afloraments de granitoides 
tenen una extensió molt reduïda, com així s’observa als vessants que limiten l’estany 
Pudo. Aquests granitoides són granodiorites biotítiques amb amfíbol accessori. L’aqüí-
fer correspon bàsicament a l’aflorament meridional de la Subunitat Estructural de Roca 
Blanca al S del plutó (Palau, 1995; Freixes et al., 1996 a).

L’aqüífer, a la seva part oriental (on se situa el port de la Bonaigua), ja sigui al N o al 
S, està molt ben delimitat, doncs les calcàries, amb una estructura sinforme, estan en 
contacte amb unitats impermeables (unitats de Beret, Solana d’Ares i d’Isil). Aquest 
límit oriental està també definit pel contacte de les calcàries amb els granitoides de Ma-
rimanha. L’esmentada estructura sinforme de les calcàries té, en aquest límit oriental, la 
terminació periclinal. A l’extrem NE, el límit queda definit pel contacte mecànic per falla 
de les calcàries amb la Unitat d’Isil.

A la part occidental, és a dir, a l’W del port de la Bonaigua, cal distingir entre el límit 
septentrional i el meridional. El septentrional està definit per la falla d’orientació WNW-
ESE entre les calcàries i la Unitat de Beret. El meridional està determinat pel contacte 
d’encavalcament modificat (falla alpina posterior) de les calcàries amb la Unitat de Be-
ret. A l’extrem occidental estricte s’hi localitza la Font d’Aigüèira, en el mateix contacte 
mecànic de les calcàries amb els materials impermeables de la Unitat de Beret (la situ-
ació de la Font d’Aigüèira la determina una falla que posa en contacte les Calcàries de 
Campaus amb les metapelites de la Unitat de Beret). La Font d’Aigüèira és el dispositiu 
de descàrrega natural més important del sistema.

La falla o falles que determinen la situació de la Font d’Aigüèira han de correspondre a 
una estructura important, que segurament és la falla de Gavarnia o una fractura asso-
ciada o satèl·lit d’aquesta. La falla de Gavarnia ha de constituir el límit S del sistema, 
coincidint en part amb el tàlveg de la Garona de Ruda. De fet, els processos d’erosió 
implicats en l’excavació de la vall de Ruda haurien aprofitat les superfícies de debilitat 
d’aquesta estructura o estructures.

Sí bé els límits del sistema coincideixen pràcticament amb els de l’aqüífer, alguns aflo-
raments de materials impermeables (metapelites i granitoides) situats en el límit septen-
trional són drenats subterràniament i, en conseqüència, han de ser considerats com a 
part del sistema. Una d’aquestes situacions s’observa molt bé a l’estany Pudo, el qual 
s’alimenta per l’escorrentiu superficial d’un vessant de naturalesa granodiorítica i alhora 
és drenat subterràniament per la pèrdua situada a la seva vora meridional (no obstant, 
fins el moment no existeix una verificació mitjançant traçadors de la connexió d’aques-
ta pèrdua amb la Font d’Aigüèira o amb els altres punts de descàrrega del sistema; 
vegeu l’apartat d’hidrodinàmica).

Els sistemes hidrològics situats als límits del sistema d’Aigüèira també contribueixen a 
definir la seva delimitació. Al N i a l’W hi ha el riu Malo, al S la Garona de Ruda (de fet, 
una part del vessant dret del Ruda: pales i costers de Ruda i Loses de la Mina formen 
part del sistema), a l’E hi ha el riu de la Bonaigua, afluent de la Noguera Pallaresa (port 
de la Bonaigua), i també a l’E, en el límit amb l’estany Pudo, hi ha el barranc del Mun-
tanyó, que desguassa a la Noguera Pallaresa (Àrreu). En aquest barranc hi ha un punt 
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de descàrrega d’origen subterrani no menyspreable del qual no se’n coneix l’àmbit de 
recàrrega. Aquesta aportació alimenta el barranc del Muntanyó.

Figura 91: Bloc diagrama del sistema de la Font d’Aigüèira (Palau, 1995; Monterde, inèdit).
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Figura 92: Detalls de l’estructura geològica del sistema de la Font d’Aigüèira (Palau, 1995; Mon-
terde, 1998).

En els límits del sistema d’Aigüèira hi ha també els següents sistemes hidrogeològics: 
el carst de Bò o del riu Malo, el sistema de la vall d’Àrreu i el sistema, o sistemes, amb 
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la descàrrega natural situada als contraforts orientals del port de la Bonaigua (capçalera 
del riu de la Bonaigua, Noguera Pallaresa).

Per a precisar els límits cal analitzar la possible relació de la unitat hidrogeològica d’Ai-
güèira amb tres dominis carbonàtics veïns. Aquest dominis són: l’aflorament calcari on, 
segons Rijckborst (1967), es troba el sistema càrstic de riu Malo o carst de Bò, el qual 
se situa a les calcàries de la Unitat de Moredo-Salau, és a dir, a les mateixes calcàries 
que la unitat hidrogeològica d’Aigüèira; l’aflorament carbonàtic (calcàries del Devonià 
de la Unitat Estructural del Ticolet) del marge esquerre de la Garona de Ruda, on es tro-
ba el tuc de la Montanheta (2086 m); i, finalment, les calcàries situades aigua avall de la 
Font d’Aigüèira a la mateixa Garona de Ruda. A les calcàries del riu Malo s’hi localitza el 
sistema càrstic anomenat del riu Malo o de Bò (vegeu Rijckborst, 1967); aquestes cal-
càries tenen una estructura antiforme, en la part superior de la qual es desenvolupa el 
referit carst, encara en activitat actualment: les formes endocàrstiques són accessibles 
des de la pèrdua fins a la ressurgència. Es tracta d’un sistema amb una aportació molt 
poc important i per aquest motiu es va realitzar un barratge artificial a la ressurgència 
que contribueix a la seva regulació hídrica. El carst de Bò és un sistema hidrogeològic 
ben definit i de dimensions molt reduïdes –quasi exhumat i de funcionament hidrològic 
poc important, comparable amb el carst de l’Escaleta (vall de l’Escaleta, sistema de 
Joeu)– que no té cap relació amb el sistema d’Aigüèira. La geometria antiforme dels 
materials amb els plunges cabussant cap l’W va fer reflexionar a Rijckborst (1967, pàg. 
63 i 64) (vegeu Kleinsmiede, 1960, pàg. 172) sobre la possibilitat que les calcàries del 
riu Malo alimentessin la Font d’Aigüèira i el trop-plein de Ruda (i les Fonts de Ruda). 
Els talls i les experiències de traçat al sistema de Bò (Rijckborst, 1967) permeten inter-
pretar-lo com una unitat sense cap relació amb el sistema d’Aigüèira. Posteriorment, 
Hartevelt (1971) refereix de nou la no connexió entre el domini del riu Malo i la unitat 
d’Aigüèira. A l’estructura antiforme del riu Malo, els intents d’explotació amb captaci-
ons verticals no han donat resultats gaire positius, sobretot per la baixa productivitat 
dels mateixos. De moment no es disposa de suficient informació sobre les característi-
ques i la importància de la circulació profunda de l’estructura antiforme i, per tant, de la 
possible relació amb el sistema d’Aigüèira. Mentre no es disposi d’un coneixement més 
aprofundit (sondeigs d’investigació, experiències amb traçadors... ), constituirà encara 
una qüestió oberta. No obstant, tot sembla indicar que la relació és poc probable.

Pel que fa a l’aflorament calcari de la Montanheta, situat al vessant esquerre de la 
Garona de Ruda, es pot assegurar que no té cap relació estructural amb els materials 
calcaris del sistema d’Aigüèira. Entre el sistema d’Aigüèira i l’aflorament calcari de la 
Montanheta hi ha un aflorament de materials impermeables de la Unitat de Beret. A la 
part superior de la Montanheta hi ha diverses dolines i pèrdues (Kleinsmiede, 1960) i a 
la base d’aquest relleu hi ha alguns punts de descàrrega de molt poca importància que 
estan situats, pràcticament, al mateix tàlveg del Ruda. Així, en els relleus de la Montan-
heta es configuraria un sistema hidrogeològic de poca importància que desguassaria 
al vessant esquerre de la Garona de Ruda. A partir d’aquestes consideracions es pot 
concloure que les calcàries de la Montanheta constitueixen una unitat hidrogeològica 
independent, sense relació amb el sistema d’Aigüèira.

L’aflorament calcari situat a la mateixa llera de la Garona de Ruda, a escassa distància i 
aigua avall de la Font d’Aigüèira, podria fer pensar en la possibilitat que existissin punts de 
descàrrega situats a la llera del riu Ruda. Aquesta qüestió s’abordà amb experiències d’afo-
rament químic, és a dir, amb la utilització de traçadors químics amb l’objectiu de comprovar 
l’existència o no d’aportacions d’origen subterrani difuses i desconegudes. Les experiènci-
es donaren resultats negatius i, en conseqüència, és possible concloure el caràcter singular 
i la importància de la Font d’Aigüèira com a punt de descàrrega principal del sistema.
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3.2.5.2.3 Extensió i paràmetres físics

Els límits des del punt de vista geològic estan bastant ben definits. De l’anàlisi detalla-
da de la geometria de l’estructura geològica es desprenen importants arguments amb 
relació a la delimitació d’aquesta unitat hidrogeològica. Si es consideren els límits geo-
lògics abans referits, la conca ha de tenir una extensió entre 10.5 i 13.5 km2, és a dir, es 
tracta d’una conca de dimensions, relativament, poc importants.

La màxima altitud del sistema, que se situa al límit septentrional en materials granodio-
rítics, és el tuc de la Lança de 2658 m; també cal citar el cap del Muntanyó d’Àrreu de 
2626 m. La Font d’Aigüèira és a 1440 m.

L’anàlisi del relleu permet constatar el desnivell marcat i abrupte que hi ha des de la 
Font d’Aigüèira (1440 m) (fons de la vall de la Garona de Ruda) a la depressió dels 
Arcoïls. Així mateix, els relleus que limiten la part alta de la conca assoleixen altituds 
importants, com succeeix amb el tuc de la Lança (2658 m) (Monterde, 1998 b). L’altitud 
mitjana del sistema és 2049 m.

3.2.5.2.4 Morfologia i vegetació

La morfologia del conjunt del sistema, com ja s’ha indicat, es caracteritza per un relleu acu-
sat. La part superior, aproximadament amb altituds al voltant de la cota dels 2000 m, cons-
titueix una superfície amb forma de depressió amb importants contraforts al N i també al 
S. Una important morfologia de dissolució caracteritza aquest àmbit superficial del sistema 
(fotos 74 i 75). En aquest exocarst predominen els rasclers i les dolines en forma d’embut a 
vegades amb el fons pla (fotos 76 i 77); aquestes característiques són particularment remar-
cables al pla d’Arcoïls on hi ha nombroses pèrdues de funcionament temporal (Bassetes 
des Arcoïls). No es coneixen cavitats subterrànies importants en el marc estricte del siste-
ma; a les pales de Ruda hi ha una cavitat de desenvolupament quasi vertical de dimensions 
mètriques i pràcticament exhumada, que presenta formes de dissolució del tipus emprem-
tes de corrent de dimensions mitjanes (foto 78). A la Font d’Aigüèira també s’observen tot 
un conjunt de conductes de dimensions decimètriques; aquestes petites dimensions són, 
probablement, una expressió més de les característiques del funcionament i de l’estructura 
del sistema, com més endavant es comentarà a l’apartat d’hidrodinàmica (fotos 79 i 80).

En el marc dels treballs realitzats no s’ha abordat la hidrogeologia de la part més superfi-
cial del sistema, és a dir, el reconeixement dels aqüífers epicàrstics i les seves implicaci-
ons; no obstant, les observacions de camp indiquen un considerable desenvolupament 
de la morfologia pròpia de l’epicarst i la presència de fonts en aquesta part superficial. 
Cal assenyalar que el seu estudi, donades les característiques hidrogeològiques del 
sistema, pot tenir especial interès per a comprendre millor el seu funcionament.

L’escassa extensió dels afloraments impermeables ha afavorit que no existeixi pròpia-
ment una xarxa superficial organitzada. L’única excepció és el barranc dels Arcoïls que 
desguassa al Ruda i que està situat a la part central del sistema (també hi ha el barranc 
de Vaquèira, però se situa als límits del sistema). No obstant, al barranc dels Arcoïls hi 
ha pèrdues significatives que disminueixen o anul·len la circulació superficial.

La conca d’Aigüèira és escassament boscada. Únicament als costers de Ruda i al bar-
ranc dels Arcoïls existeix un cert predomini de pi negre (Pinus mugo ssp. Uncinata). A la 
resta de la conca, dominen els matolls i les landes a les parts baixes, i els prats rasos i 
les gespes a les cotes altes.
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3.2.5.3 Hidrodinàmica

3.2.5.3.1 Introducció

La descàrrega del sistema està definida per un punt principal i permanent: la Font d’Ai-
güèira, que se situa a l’extrem occidental del sistema i a només 25 m per sobre del curs 
fluvial del Ruda o Garona de Ruda. A més de la Font d’Aigüèira, hi ha les anomenades 
Fonts de Ruda,50 formades per un conjunt de punts dispersos i que són de poca sig-
nificació (i alguns de funcionament temporal); també hi ha el trop-plein de Ruda que 
constitueix una descàrrega temporal i que possiblement tingui relació amb les Fonts de 
Ruda (figures 89 i 90). De les Fonts de Ruda i del trop-plein només es disposa de dades 
puntuals, però cal remarcar que la seva aportació hídrica és molt poc important si es 
compara amb la de la font principal.

És necessari remarcar que a les calcàries situades al Ruda aigua avall de la Font d’Ai-
güèira no s’ha detectat cap punt de descàrrega.

Abans de comentar les característiques de la recàrrega és interessant insistir en el tipus 
d’estructura o esquema del sistema. Així, a la conca del sistema els afloraments de ma-
terials impermeables són aïllats i d’escassa extensió (per exemple les granodiorites que 
conformen el cim o tuc de la Lança), mentre que el predomini correspon als materials 
calcaris (Arcoïls...). En aquest sentit, es pot concloure que l’estructura del sistema és 
eminentment monàdica i, per tant, la seva alimentació és fonamentalment autòctona. 
Dels sistemes hidrogeològics en roques calcàries, més o menys carstificats, que s’han 
investigat a la Val d’Aran, el sistema d’Aigüèira és l’únic que presenta una estructura 
de tipus monàdic, la resta –Lastoar, Tèrme-Pila i, de manera remarcable, Joeu– són 
de tipus binari. A la Val d’Aran el tipus d’esquema dels sistemes, és a dir, el caràcter 
monàdic o binari, sembla que ha influït i ha estat determinant de les característiques 
del funcionament i de l’estructura en cadascun dels exemples estudiats (vegeu Freixes, 
1993 i Freixes et al., 1998 a, b; 2000).

La recàrrega del sistema es produeix d’una manera generalitzada en el conjunt d’aflora-
ments carbonàtics que es troben, sense solució de continuïtat de les parts més baixes a 
les més altes de la conca. Aquesta recàrrega es desenvolupa però de manera remarcable 
a gran altitud, a partir dels 2000 m, on, com ja s’ha comentat, existeix una superfície a 
manera de depressió que abasta una part significativa de l’àmbit superficial del sistema. 
Una part representativa d’aquesta superfície superior són els Arcoïls. En el pla dels Arco-
ïls hi ha nombroses dolines amb forma d’embut que actuen temporalment com a pèrdues 
(Bassetes dels Arcoïls...). L’alimentació d’aquestes pèrdues es realitza sobretot a partir de 
la fusió de la neu (infiltració in situ) i, una vegada el mantell nival ha pràcticament desapa-
regut, la fusió de les acumulacions de neu que resten a major alçada origina un escorren-
tiu concentrat en torrents de poca entitat que acaben infiltrant-se a les referides pèrdues.

La recàrrega també s’ha de realitzar a través de la pèrdua de l’estany Pudó. De fet, 
aquesta constitueix l’única pèrdua d’una certa importància que es manté activa una 
vegada, avançat l’estiu, desapareix pràcticament el mantell nival i només resten petites 
congestes. No obstant, l’estany Pudo és un reservori poc important amb una alimenta-
ció també limitada i el seu nivell tendeix a disminuir fins a restar per sota del llindar de 
desguàs cap a la pèrdua i aquesta, almenys pel que s’observa sobre el terreny, també 
deixa, temporalment, de ser funcional.

Al sistema d’Aigüèira existeix una certa circulació superficial concentrada, però molt 
poc important. En definitiva, no existeix una xarxa superficial organitzada que contri-
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bueixi amb cabals importants a la circulació subterrània, com per exemple passa als 
sistemes de Joeu i de Tèrme-Pila.

Al sistema d’Aigüèira, anàlogament als altres sistemes hidrogeològics aranesos, les 
precipitacions es produeixen d’una manera sistemàtica i molt regular al llarg del cicle 
(mitjana de 1321 mm anuals entre octubre de 2002 i setembre de 2004). Durant el perí-
ode que va de finals d’octubre a la primavera, les precipitacions en forma de neu poden 
ser molt importants i originen un mantell de neu de considerable potència de 5-10 m. 
La precipitació en forma de neu i la innivació al sistema d’Aigüèira tenen un paper molt 
important, doncs influeixen significativament els seus processos hidrològics, encara 
que de manera diferent a com s’observa als sistemes de Joeu, Lastoar o Tèrme-Pila. Al 
sistema d’Aigüèira, pel seu caràcter autòcton o monàdic, la recàrrega a partir de la fusió 
del mantell de neu es produeix d’una forma, més o menys, homogènia, en el conjunt de 
la conca i es desenvolupa en un període llarg que va de primavera a finals d’estiu. Així 
mateix, la recàrrega a partir de les precipitacions en forma líquida (episodis tempestuo-
sos d’estiu i tardor) es produeix, principalment, d’una manera directa a la superfície de 
les calcàries, doncs, com ja s’ha comentat, les parts impermeables de la conca tenen 
una molt reduïda extensió.

En el sistema d’Aigüèira, és necessari insistir que encara que la innivació més important 
se situï a les parts superiors del massís a partir dels 2000 m (el tuc de la Lança és a 2658 
m), la innivació i la recàrrega es produeixen en el conjunt dels afloraments calcaris, dels 
situats a menys altitud, on es troba la Font d’Aigüèira (1440 m), als que estan a la part 
més elevada del sistema. Aquesta consideració és fonamental per comprendre el fun-
cionament hidrodinàmic del sistema, així com per entendre els processos relacionats 
amb el sistema calcocarbònic.

La informació sobre la hidrodinàmica d’Aigüèira es basa en les dades d’un limnígraf de 
la companyia hidroelèctrica Productora de Fuerzas Motrices S.A. (filial de FECSA) del 
període 1983-1992 (foto 81) i en les d’una estació automàtica digital instal·lada pel Ser-
vei Geològic de Catalunya l’any 1994, que enregistra d’una manera continua el nivell, la 
temperatura i la conductivitat; en el període de 1994 a 1995 també s’enregistrà el radó. 
Aquestes estacions instrumentals controlaren les característiques de la descàrrega na-
tural del sistema d’Aigüèira en el seu punt més important: la font d’Aigüèira.

En el referit període, el cabal a la Font d’Aigüèira ha variat entre 0.133 m3/s i 0.850 m3/s. 
Són freqüents els cicles en què els cabals mínims estan per sobre dels 0.2 m3/s. Una 
característica important del seu funcionament és la reduïda variabilitat del seu cabal 
(C.V. = 8.3%). El cabal mitjà és de 0.264 m3/s (taula 24).

cabal (m3/s)
volum dinàmic (hm3) volum de trànsit (hm3)

mitjana mínim màxim

0.264 0.13 0.85 3-4 8.3

Taula 24: Característiques hidrodinàmiques del sistema de la Font d’Aigüèira.

3.2.5.3.2 Anàlisi d’hidrogrames. Volums de trànsit i dinàmic

Els hidrogrames analitzats són de morfologia més aviat allargada i aplanada, amb re-
cessions molt lentes i amb unes puntes poc marcades, determinades, sistemàticament 
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en tots els cicles, per la influència de la recàrrega que s’origina fonamentalment com a 
conseqüència del període de màxima fusió de neu a la primavera.

Les puges més aviat lentes i progressives estan en bona part influïdes per les caracte-
rístiques de la dinàmica i l’estructura de l’aqüífer. La fusió del mantell de neu es produeix 
en incrementar-se la temperatura ambiental mitjana diària a la primavera (hivern-prima-
vera) i determina un augment progressiu de l’alimentació que experimenta el sistema; a 
Aigüèira les aigües de fusió de neu s’incorporen directament a la circulació subterrània 
en les calcàries (infiltració lenta i ràpida). Per la importància que té el mantell de neu al 
sistema d’Aigüèira, la fusió de la neu és un procés que es manté durant un període de 
temps que abasta de l’inici de la primavera a ben avançat l’estiu. Aquest fet determi-
na, així mateix, que el funcionament del sistema sigui influenciat durant un període de 
temps llarg (figura 93).

Figura 93: Hidrogrames de la Font d’Aigüèira (estacions analògica i digital).
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Cal remarcar que, per al període de 1983-1992, únicament hi ha un cicle en el qual un 
episodi de pluja té una resposta a la Font d’Aigüèira. Aquesta observació il·lustra molt 
bé el paper de la zona saturada i la seva importància; es filtren pràcticament tots els 
senyals d’entrada propis d’episodis de pluja, és a dir, que no tenen resposta en els hi-
drogrames de la font principal. Com es confirmarà més endavant els sistema d’Aigüèira 
no té estructura de drenatge.

El volum de trànsit mitjà és de 8.33 hm3.

L’anàlisi d’hidrogrames permet constatar l’existència d’esgotaments amb pendents re-
lativament suaus, però poc diferents entre si, que reflecteixen l’estat del sistema en 
relació amb el volum de reserves dinàmiques.

L’anàlisi de les corbes de recessió, aplicant l’equació de Maillet per a la part correspo-
nent a l’esgotament, segons els criteris de Mangin (funció homogràfica) per a la decres-
cuda (Mangin, 1975 a, 1994 a), indica l’existència d’uns volums de reserves dinàmiques 
importants en tots els cicles estudiats (taula 25).51

PERÍODE a Q1
(m3/s)

Q2
(m3/s)

Vd
(hm3)

k
ti

(dies)

Set. 1995 – mar. 1996 0.0047 0.187 0.080 3.43 0.41 180

Set. 1997 – mar. 1998 0.0042 0.182 0.085 3.72 0.45 160

Set. 1998 – feb. 1999 0.0053 0.209 0.080 3.38 0.41 165

Set. 1999 – feb. 2000 0.0046 0.172 0.075 3.22 0.39 153

Taula 25: Síntesi dels esgotaments analitzats a la Font d’Aigüèira.

Els diferents valors obtinguts per al volum dinàmic, de 3.22 hm3 a 3.72 hm3, han d’in-
terpretar-se com l’expressió d’una zona saturada amb una capacitat d’emmagatze-
matge elevada i variable en funció de la importància quantitativa de la recàrrega que 
es produeix en cadascun del cicles hidrològics. La recàrrega pot assolir valors molt 
importants en el període de fusió de neu a la primavera (i estiu); l’aportació que prové de 
la precipitació en forma de neu pot ser més o menys important depenen de les carac-
terístiques de l’any meteorològic, però en tots els cicles té una influència molt marcada 
en el funcionament del sistema. Òbviament, en la recàrrega també hi contribueixen les 
aportacions dels episodis de precipitació líquida del cicle: estiu i tardor (i primavera), 
però la seva influència no és tan marcada.

El volum dinàmic avaluat en els diferents cicles ha de relacionar-se amb una zona sa-
turada d’important extensió, la qual possiblement també es caracteritzaria per una “su-
perfície piezomètrica” que experimentaria fluctuacions significatives. De moment, no 
es disposa de dades piezomètriques que permetin confirmar aquestes consideraci-
ons, però l’anàlisi dels límits, de l’estructura geològica del sistema i de l’estructura de 
l’aqüífer suggereixen també la possibilitat que hi hagi fluctuacions significatives de la 
superfície piezomètrica (Mangin i Pulido-Bosch, 1983; Freixes et al., 1996 a). Al sistema 
d’Aigüèira la recàrrega anual, significativament a partir de la fusió del mantell nival, in-
flueix i reconstitueix de manera molt important les reserves de l’aqüífer.
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De l’anàlisi de les recessions i particularment de la part que expressa la infiltració es 
constata la marcada lentitud amb què es produeix.

El coeficient d’heterogeneïtat (e), és el paràmetre que caracteritza la importància de la 
concavitat de la corba del gràfic y = f (t) (Mangin, 1975 a) (que permet analitzar la part 
de decrescuda de la corba de recessió) i il·lustra molt bé l’evolució de la decrescuda, 
és a dir, quan els valors d’e són elevats (per exemple al sistema d’Aliou a França els e 
poden assolir valors de 32.7) indiquen que la crescuda a l’inici és molt ràpida però que 
de seguida s’alenteix considerablement; mentre que quan els valors dels coeficients 
d’heterogeneïtat són més aviat baixos permeten caracteritzar crescudes de lentes ve-
locitats de decreixement dels cabals, que és el que succeeix al sistema d’Aigüèira amb 
coeficients d’heterogeneïtat entre 0.027 i 0.278 calculats per a 9 cicles hidrològics i 
amb un valor mig de 0.142. A Aigüèira la presència de neu, com ja s’ha explicat és molt 
important i determinant de la recàrrega del sistema, és a dir, la progressiva fusió de neu 
en un llarg període del cicle hidrològic de l’ordre de 6 mesos (primavera-estiu) deter-
mina l’alimentació de la infiltració. Aquestes característiques són les que expliquen els 
valors significativament baixos dels coeficients d’heterogeneïtat (e). En aquest sentit, el 
sistema d’Aigüèira és comparable amb el de Fontestorbes a França (Mangin, 1975 a) 
que observa una important innivació i una alimentació a partir de la fosa de neu que de-
termina el desenvolupant de crescudes de lentes velocitats de decreixement del cabal 
i coeficients d’heterogeneïtat més aviat baixos.

Els valors calculats del paràmetre “i” són, en general, força elevats i permeten determi-
nar en l’estudi de 9 cicles hidrològics un valor mig de 0.75.

La classificació segons Mangin (1975 a, 1994 a) basada en els paràmetres “i” i “k” si-
tua el sistema d’Aigüèira en el domini dels sistemes càrstics complexos, relativament 
a prop del domini dels aqüífers de caràcter no càrstic (Freixes et al., 1996 a; Andreo, 
1996, 1997) (figura 94). La importància del volum dinàmic del sistema d’Aigüèira exigeix 
que el medi carbonàtic (massís rocós) tingui una estructura fissural (i/o de carstificació 
incipient) amb un desenvolupament suficient per a constituir un magatzem de l’ordre de 
4 hm3 o, fins i tot, superior (se sap que la conca té com a molt 13.5 km2).

Els resultats de la recerca hidrodinàmica indiquen que si més no a la part profunda de 
l’aqüífer, és a dir, a la seva zona saturada, no hi ha carstificació (com a molt una cars-
tificació incipient) i tampoc estructura de drenatge (l’anàlisi de les respostes tèrmiques 
i químiques que s’exposaran més endavant també confirmaran aquestes considera-
cions). La qüestió que cal plantejar és clara: si no hi ha permeabilitat de naturalesa 
càrstica, quin tipus de permeabilitat caracteritza el medi com per a emmagatzemar un 
volum de reserves tan important? La resposta, en part, la facilitaran les observacions de 
camp i diferents consideracions d’ordre hidrogeològic. D’una banda, les observacions 
realitzades en diferents parts del sistema –entorn de la Font d’Aigüèira, pales de Ruda i 
pla dels Arcoïls– indiquen que hi ha una molt elevada densitat de diàclasis. L’important 
desenvolupament d’aquestes estructures, tant en superfície com en profunditat, és ex-
plicable a partir de la situació geològica del sistema i l’existència d’importants estructu-
res hercinianes i alpines. A més, en el límit S hi ha una estructura de primer ordre com 
l’encavalcament de Gavarnia, que defineix un context de gran deformació que podria 
explicar la gènesi i l’important desenvolupament de les diàclasis i altres estructures del 
sistema (falles del Ticolet…). En el cas que la zona de fluctuació del nivell piezomètric 
fos important –com abans s’havia suposat–, aquesta podria presentar una carstificació 
incipient o almenys més desenvolupada que la que s’observa a les parts profundes de 
l’aqüífer. Indubtablement, els buits originats per aquesta carstificació inicial i poc desen-
volupada podrien contribuir d’una manera significativa a la funció reservori de l’aqüífer.
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Figura 94: Classificació del sistema de la Font d’Aigüèira segons els índexs “i” i “k” (Mangin 1975 a).

3.2.5.3.3 Correlogrames i espectres

El tractament de les sèries temporals realitzat per als diferents cicles –funció d’autocor-
relació i espectre– indica que el sistema té un efecte de memòria considerable (de 50 a 
75 dies) i un temps de regulació també elevat (de 40 a 75 dies) (figura 95).

L’observació dels correlogrames permet constatar que tots presenten una morfologia 
molt semblant, però no estan molt ben agrupats; així es posen en evidència les dife-
rències que existeixen en els cicles hidrològics, particularment en la importància de la 
recàrrega que influeix les reserves del sistema, és a dir, la seva memòria.

Els resultats obtinguts assenyalen també que es tracta d’un sistema molt inercial amb 
una gran capacitat de regulació.

El sistema, particularment la seva zona saturada, tindria una estructura homogènia i fis-
surada. L’aqüífer d’Aigüèira, pràcticament sense carstificació en profunditat, en tot cas, 
observaria una carstificació incipient o inicial que no introduiria una heterogeneïtat de 
naturalesa pròpiament càrstica a l’interior de l’aqüífer, almenys en la seva zona saturada.

En síntesi, es constata que els correlogrames i els espectres analitzats en el sistema 
d’Aigüèira aporten una interessant informació complementària de l’anàlisi d’hidrogra-
mes, confirmant l’existència d’importants reserves dinàmiques en un medi d’estructura 
homogènia.
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Figura 95: Correlogrames i espectres simples del cabal de la Font d’Aigüèira per a diferents 
cicles hidrològics.

El correlograma creuat del sistema d’Aigüèira (figura 96) s’ha realitzat amb dades de 
precipitació de l’observatori meteorològic de la Restanca i de cabal de la Font d’Ai-
güèira. Es tracta d’un correlograma creuat molt pla i allargat que indica l’escassa cars-
tificació de la zona saturada i l’existència d’importants reserves hídriques al sistema.

Figura 96: Correlograma creuat del sistema d’Aigüèira
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3.2.5.3.4 Experiències amb traçadors

A l’aqüífer d’Aigüèira, fins a mitjan dels anys 90, no s’hi havien realitzat experiències 
amb traçadors o, almenys, no n’hi ha constància documental (vegeu Rijckborst, 1967). 
Amb l’objectiu de caracteritzar millor l’aqüífer i de definir amb més rigor els límits s’ini-
ciaren les experiències amb traçadors.

La realització d’experiències amb traçadors al sistema d’Aigüèira té un interès enor-
me que va més enllà de la definició dels límits. En efecte, aquestes experiències po-
den aportar informació interessant tant de l’estructura com del transport a l’interior de 
l’aqüífer. Així mateix, l’estudi amb diferents traçadors contribuiria a l’estudi de la seva 
vulnerabilitat específica (Monterde, 1998 b, Zwalhen, 2003).

La primera d’aquestes experiències va consistir en el traçat de la pèrdua de l’estany 
Pudo o d’Àrreu (fotos 82 i 83) amb clorur de Liti (350 kg) que no donà resultats positius 
en cap dels punts de control de la descàrrega (Font d’Aigüèira, Fonts de Ruda i trop-
plein de Ruda) després d’un seguiment sistemàtic superior als sis mesos amb les cor-
responents analítiques de la concentració en liti i amb una metodologia que permetia 
detectar-lo en molt baixes concentracions (foto 84). El fet que no es recuperés el tra-
çador en aquesta experiència s’ha de relacionar amb l’important volum dinàmic i l’es-
tructura homogènia de l’aqüífer (i amb la possibilitat que existeixin reserves profundes) 
i, en conseqüència, amb l’important efecte de dilució del traçador utilitzat; una darrera 
possibilitat és que en el període de control el traçador no arribés a la Font d’Aigüèira; 
de fet, la pèrdua on es realitzà la injecció està situada a la part oriental del sistema i el 
més aigua amunt possible amb relació a la font. També podria succeir, encara que és 
poc probable, que la pèrdua de l’estany d’Àrreu no formés part del sistema.

3.2.5.4 Hidrogeotèrmia

3.2.5.4.1 Temperatura en el cicle hidrològic

Del sistema d’Aigüèira es disposa de dades de la temperatura de la Font d’Aigüèira, 
surgència principal d’aquesta unitat, i de dades isolades de les Fonts de Ruda i el trop-
plein de Ruda; també es disposa de dades puntuals de l’estany Pudo o estany d’Àrreu. 
L’estudi de la temperatura del sistema d’Aigüèira ja es desenvolupà en part en un treball 
anterior (Freixes et al., 1998 a).

A la Font d’Aigüèira la temperatura s’ha mesurat de manera sistemàtica però discreta 
en el període de 1988 a 1991, és a dir, es disposa de dades de quatre cicles hidrològics.

La temperatura mitjana per al conjunt del període 1989-1991 és de 6.82 ºC. La màxima és 
de 6.9 ºC i la mínima de 6.3 ºC. L’amplitud absoluta és de 0.6 ºC i constitueix un valor baix, 
sobretot si es compara amb els obtinguts als altres sistemes càrstics aranesos. En el cicle 
de 1990 l’amplitud absoluta té un valor remarcablement baix, de només 0.2 ºC (taula 26).

temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

6.80 6.3 6.9 0.6 55

Taula 26: Temperatura de la Font d’Aigüèira.
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3.2.5.4.2 La distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua

La distribució de freqüències de la temperatura és unimodal i estreta, d’acord amb la 
baixa amplitud dels valors mínim i màxim mesurats (figura 97). Aquest tipus de distri-
bució identifica un medi hidrogeològic de naturalesa fissurada i d’escassa o incipient 
carstificació (Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980; Freixes, 1986; Freixes et 
al., 1991 b, 1993, 1996 a, 1998 a, 1998 b, 2000, 2002).

Figura 97: Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua a la Font d’Aigüèira.

3.2.5.4.3 Esquema d’evolució de la temperatura de l’aigua

De l’anàlisi cicle a cicle se’n poden treure conclusions molt interessants. La temperatu-
ra mitjana per a cadascun dels cicles presenta unes diferències poc significatives, infe-
riors a 0.1 ºC. Les diferències entre els valors màxims i les mitjanes se situen al voltant 
de 0.1 ºC. En el període estudiat i per a cada cicle, la temperatura màxima assolida ha 
estat 6.9 ºC. Aquest valor és el reflex de la descàrrega d’aigües de la zona saturada 
(sense, o pràcticament sense, influència d’aportacions de la conca i de la zona no sa-
turada) i s’estabilitza durant períodes de temps molt llargs. Així, quan la Font d’Aigüèira 
assoleix aquesta estabilització és perquè s’arriba a la temperatura d’equilibri aigua-roca 
a l’interior de l’aqüífer. El sistema d’Aigüèira és l’únic dels estudiats a la Val d’Aran que 
presenta aquesta situació (figura 98).

L’evolució de la temperatura en aquest sistema es caracteritza per una molt baixa va-
riabilitat. No obstant, s’observa bé la influència del període d’aigües altes relacionat 
amb la fusió de la neu (crescuda estacional) anàleg a l’explicat en els altres sistemes 
aranesos. A Aigüèira, aquest caràcter estacional és, òbviament, menys marcat; les ca-
racterístiques físiques i hidrològiques del sistema fan que sigui així.
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Figura 98: Variació de la temperatura de l’aigua de la Font d’Aigüèira.

L’esquema d’evolució de la temperatura del sistema d’Aigüèira és el següent:

§ Tendència a l'equilibri tèrmic. Es tracta d’un període molt ben definit, que cor-
respon hidrodinàmicament als períodes d’esgotament  o de buidat de reserves 
del sistema, els quals ja han estat analitzats i interpretats a l’apartat d’hidrodinà-
mica. El temps de durada d’aquest període en el context del cicle és important i 
està molt ben definit tèrmicament per l’estabilització de la temperatura a 6.9 ºC. 
El desenvolupament del període comprèn, doncs, des del mes d’octubre al mes 
de març, escurçant-se o allargant-se depenent de les particulars característi-
ques meteorològiques de cada cicle (Freixes et al., 1998 a, 2000).

§ Mínim de temperatura (mínim de temperatura del cicle hidrològic). La duració 
d’aquest període és també variable segons les característiques del cicle. És 
remarcable que la temperatura assoleixi els valors mínims des de finals de maig 
fins a primers de juny coincidint amb els cabals més elevats. És a dir, s’observa 
una progressiva disminució de la temperatura a la font del sistema originada 
per la recàrrega que es produeix a partir de la fusió de la neu. No obstant, els 
efectes de la crescuda (període d’aigües altes) que s’origina per la fusió de neu 
en el sistema d’Aigüèira tenen una importància menor que en qualsevol dels 
altres sistemes estudiats a la Val d’Aran (la variació és molt poc important entre 
0.2 i 0.6 ºC, segons el cicle). Aquest mínim de temperatura (o mínims) s’observa 
evidentment en cadascun dels cicles estudiats. En aquesta unitat, la infiltració 
de les aigües a baixa temperatura (temperatures que van de valors escassament 
per sobre els 0 ºC a alguns ºC: es tracta d’aigües molt fredes) responsables de 
la disminució de la temperatura de la Font d’Aigüèira es produeix d’una forma 
generalitzada en el conjunt de la conca i la infiltració en pèrdues hi té un paper 
menor. En efecte, els cabals aportats per les diferents pèrdues del sistema, com 
per exemple les situades als Arcoïls o la situada a l’estany Pudo, són poc impor-
tants si es comparen amb els cabals aportats per les pèrdues dels altres siste-
mes aranesos, com és el cas dels forats d’Aigualluts i de la Renclusa al sistema 
de Joeu o de les pèrdues de Tor i del forat de l’Unhòla al sistema de Tèrme-Pila, 
que poden aportar cabals molt superiors. En definitiva, la infiltració d’aigües 
fredes té un caràcter més difús –a partir de la fusió de la neu i la infiltració ge-
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neralitzada en el conjunt de la conca– i, en tot cas, la infiltració en pèrdues no 
té la importància i el caràcter massiu i persistent dels altres exemples aranesos

§ Augment de la temperatura. Amb l’inici de la decrescuda la temperatura co-
mença a augmentar. Es donen diferents estabilitzacions esglaonades, que no 
són fàcils d’interpretar però que potser es podrien relacionar amb la influència 
de diferents aportacions (i/o blocs o reservoris diferents de l’estructura del sis-
tema) fins que s’assoleix la temperatura màxima entre 6.8 ºC i 6.9 ºC (període 
d’equilibri tèrmic abans definit), la qual es mantindrà fins a la propera crescuda 
de primavera. És a dir, cicle rere cicle s’observa el mateix esquema d’evolució 
de la temperatura.

Aquest sistema és l’únic de la Val d’Aran en què s’observa una clara tendència a l’es-
tabilització de la temperatura, pròpia de l’equilibri tèrmic aigua-roca. Aquesta evolució 
estable solament és pertorbada a la primavera per la fusió de neu i la infiltració d’aigües 
més fredes, i segurament també en episodis de pluja de caràcter molt excepcional.

Com ja ha estat comentat, aquest sistema no té a la conca una circulació superficial 
ben desenvolupada i organitzada (Freixes et al., 1991 b, 1993, 1998 a, 2000); l’alimen-
tació de l’aqüífer té un caràcter principalment difús, és a dir homogeni en el conjunt de 
la conca i, per tant, no hi ha una infiltració de gran cabal en cap pèrdua. La interpretació 
de les respostes tèrmiques encaixa bé en les característiques físiques i hidrodinàmi-
ques analitzades del sistema.

En el període de màxima fusió les temperatures de les aigües de la conca que acaben 
infiltrant-se a la conca del sistema varien relativament poc (de 0.1 ºC a alguns ºC). En 
aquest sentit, la infiltració es realitza per tant amb aigües més aviat fredes. Mentre que, 
a final d’estiu, quan el mantell de neu resta reduït a unes poques congestes, les pèrdues 
alimentades pels estanys i llacs de muntanya del sistema poden caracteritzar-se per les 
temperatures més elevades del cicle (entre 15 i 20 ºC). No obstant, la incidència tèrmica 
d’aquestes aigües a l’aqüífer és pràcticament menyspreable (aquesta situació també s’ob-
serva als sistemes de Lastoar i Tèrme-Pila); el tipus d’estructura de l’aqüífer i l’existència 
de reserves considerables a la zona saturada imposen un filtre molt important als diferents 
senyals tèrmics. Les dades hidrodinàmiques constaten també aquesta afirmació.

3.2.5.5 Hidrogeoquímica

3.2.5.5.1 Introducció

De la unitat d’Aigüèira es disposa de dades del període de 1988 a 1991. El sistema pre-
senta un punt de descàrrega molt important com és la Font d’Aigüèira, de la qual s’ha 
fet un seguiment per a tot el període, i també de les Fonts de Ruda i del trop-plein de 
Ruda; del trop-plein és disposa de dades isolades i de les Fonts de Ruda es va fer un 
control temporal sistemàtic. De la pèrdua de l’estany Pudo es disposa de dades aïlla-
des. El monitoratge de la Font d’Aigüèira aporta dades en continu de la conductivitat.

3.2.5.5.2 Conductivitat i mineralització 

La conductivitat de la Font d’Aigüèira presenta un valor mitjà de 112.6 mS/cm. El màxim 
és 125 mS/cm i el mínim 101 mS/cm. La amplitud és poc important, solament de 24 mS/
cm. La mineralització es caracteritza per un valor mitjà de 95.8 mg/l.
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A la Font d'Aigüèira la correlació entre la conductivitat i la mineralització és, relativa-
ment, baixa: 0.635; i així mateix succeeix entre la conductivitat i els bicarbonats: 0.603. 
En canvi, la correlació entre la mineralització i els bicarbonats és elevada: 0.974. Per 
aquest motiu s’utilitza la mineralització com a variable regionalitzada.

3.2.5.5.3 Corba de distribució de freqüències de la mineralització

La corba de distribució de la mineralització d’Aigüèira és unimodal i estreta; és l’únic 
sistema entre els aranesos que presenta aquesta característica (figura 99).

Aquest tipus de distribució és característica de sistemes hidrogeològics d’estructura 
homogènia i fissurada, de sistemes amb feble carstificació o sense carstificació i de sis-
temes amb porositat intergranular (Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980). En 
efecte, l’existència d’una sola moda en la distribució de la mineralització il·lustra molt bé 
l’existència d’una estructura de carstificació nul·la o escassament desenvolupada, que 
té un paper determinant en l’homogeneïtzació de les aigües i en el fet que la distribució 
sigui només d’una família hidrogeoquímica.

Com a conseqüència de la poca amplitud dels valors de la mineralització, la distribució 
té una morfologia estreta.

Figura 99: Distribució de freqüències de la mineralització a la Font d’Aigüèira.

3.2.5.5.4 Evolució de la conductivitat

De forma sistemàtica i cicle rere cicle, la conductivitat a la Font d’Aigüèira (però també 
els bicarbonats i el calci) augmenten en el període d’aigües altes que es produeix amb 
la fusió de la neu a la primavera.
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Aquesta evolució de la conductivitat és suficientment evident com perquè sigui defi-
nida com estacional, però la tendència és completament oposada a l’observada als 
sistemes de Joeu, Lastoar i Tèrme-Pila. És a dir, a Aigüèira les tendències evolucionen 
segons ho fa el cabal: a la puja hi ha un augment de la conductivitat, assolint-se la mà-
xima concentració amb el màxim de cabal i, a la decrescuda, de manera paral·lela a la 
disminució del cabal, hi ha una disminució de la conductivitat (figura 100).

L’observació en detall d’aquestes evolucions indica que hi ha variacions o fluctuacions 
menors dintre de la variació o tendència general. Aquestes variacions no són fàcils d’in-
terpretar i indiquen la complexitat dels processos que caracteritzen el període d’aigües 
altes (o de crescuda estacional) que s’ha estudiat.

No obstant, la interpretació d’una evolució o tendència general com la comentada pas-
sa per trobar una explicació en el funcionament hidrològic de l’aqüífer sobre el meca-
nisme o procés responsable de l’augment de la mineralització i el seu origen espacial.

Figura 100: Variació de la conductivitat a la Font d’Aigüèira.

En un aqüífer càrstic, amb reserves significatives a la seva zona saturada, un aug-
ment de la conductivitat (mineralització o bicarbonats) que estigués relacionat amb un 
augment del cabal s’interpretaria com el resultat d’un efecte de descàrrega. És a dir, 
l’augment de la conductivitat indicaria la mobilització d’aigües més mineralitzades si-
tuades a les estructures de reserva de la zona saturada de l’aqüífer (Bakalowicz, 1979 
a; Freixes, 1986). Però, el sistema d’Aigüèira no és un aqüífer càrstic pròpiament (no 
hi ha estructura de drenatge) i el que s’analitza és un augment de la mineralització que 
caracteritza molt bé el període d’aigües altes originat per la fusió del mantell de neu. A 
més cal recordar que a Aigüèira el màxim de mineralització coincideix amb el mínim de 
temperatura del cicle i, per tant, amb l’arribada d’aigües més fredes a la zona saturada 
de l’aqüífer (Font d’Aigüèira). En conseqüència, cal pensar que, si el mínim de tempe-
ratura il·lustra la situació de màxima influència de les aigües més fredes incorporades 
a la circulació subterrània, l’augment de la mineralització també té relació amb la in-
corporació d’aquestes aigües. L’augment de la mineralització indica un augment de la 
dissolució i aquesta necessita una aportació de CO2. Les aigües de fusió del mantell de 
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neu en infiltrar-se podrien incorporar CO2 de la part superficial del sistema (i zona no 
saturada), això faria possible la dissolució i l’augment de la mineralització que s’obser-
va a la Font d’Aigüèira (infiltració ràpida i, predominantment, lenta). El problema és on 
es produeix aquesta dissolució: a la part superficial del sistema?, a la part superficial 
i a la seva zona no saturada?, o bé també a la zona saturada? Tot sembla indicar que 
la situació espacial de la dissolució al sistema d’Aigüèira hagi de caracteritzar més la 
part superficial que la subterrània de l’aqüífer, per tant, la mineralització que s’observa 
podria correspondre en bona part a un procés de dissolució situat a la part superficial 
del sistema i en menor grau a la zona no saturada.

3.2.5.5.5 Bicarbonats, calci i magnesi

Les variacions observades en els bicarbonats són també entre límits molt estrets. El 
valor mitjà és 71.39 mg/l, el màxim de 82.4 mg/l i el mínim de 61 mg/l. L’amplitud és de 
21.4 mg/l (taula 27).

En general, les màximes concentracions estan relacionades amb els cabals màxims de 
les crescudes estacionals (període d’aigües altes que caracteritza el cicle hidrològic) 
(figura 101). La correlació entre el cabal i els bicarbonats (0.596) encara que no és im-
portant, no deixa de ser significativa.

La interpretació de l’evolució dels bicarbonats és la mateixa que s’ha realitzat per a la 
conductivitat (i la mineralització).

El calci, juntament amb el bicarbonat, és el que es presenta en majors concentracions. 
La mineralització ve determinada per aquests dos ions.

El valor mitjà del calci és 21.71 mg/l, el màxim 25.6 mg/l i el mínim 20 mg/l. D’aquí 
doncs que les variacions del calci siguin molt poc importants, amb una amplitud ab-
soluta molt baixa, de solament 5.6 mg/l. Aquestes dades es refereixen al conjunt del 
període estudiat de 1988 a 1991 (taula 27).

Font d’Aigüèira

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 71.4 61.0 82.4 21.4

Calci (mg/l) 21.7 20.0 25.6 5.6

Magnesi (mg/l) 1.58 0.3 2.7 2.4

Taula 27: Bicarbonats, calci i magnesi a la Font d’Aigüèira (n=55).

D’una manera general i anàlogament al que succeeix amb els bicarbonats, les màximes 
concentracions se situen sempre en relació amb els cabals màxims de les crescudes 
estacionals o amb els màxims originats per les crescudes tardorals (figura 101). La 
correlació entre el cabal i el calci (0.630) és, fins i tot, més important que la que existeix 
entre el cabal i els bicarbonats i, tot i que no es pot considerar com a elevada, és sufi-
cientment significativa.
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Les variacions del calci al llarg del cicle hidrològic són anàlogues a les observades 
en els bicarbonats, és a dir, es tracta d’una evolució estacional, que no obstant és 
oposada a la descrita en els altres exemples aranesos: hi ha un augment del calci a la 
puja de la crescuda, les concentracions màximes s’assoleixen amb els cabals màxims 
i, finalment, la disminució del calci es fa paral·lelament a la del cabal. La interpretació 
d’aquesta evolució ha de ser anàloga a la que s’ha realitzat per als bicarbonats.

L’evolució del magnesi és la inversa de la descrita pel calci (figura 101). Aquest tipus 
d’evolució és característica d’aqüífers carbonàtics i càrstics (Bakalowicz, 1979 a, Frei-
xes, 1986) en els quals s’observa sistemàticament que les condicions de flux més lent 
afavoreixen més la dissolució del magnesi. En efecte, en cadascun dels cicles s’obser-
va que les concentracions més importants en magnesi es relacionen bé amb els perío-
des d’aigües baixes i, particularment, amb els esgotaments.

Figura 101: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a la Font d’Aigüèira.

3.2.5.5.6 La pCO2 eq i l’DpH

Les concentracions de CO2 en el sistema d’Aigüèira són molt baixes, anàlogament 
al que s’ha observat als sistemes de Lastoar i Tèrme-Pila i, com també succeïa en 
aquests sistemes, són lleugerament superiors a les de Joeu.

El valor mitjà de la pCO2 a la Font d’Aigüèira és 0.029 %, el màxim 0.065 % i el mínim 
0.013 %. L’amplitud és 0.052 % (taula 28).

L’evolució de la pCO2 en el període estudiat (de 1988 a 1991) no indica cap evolució o 
tendència definida (figura 102). La seva variabilitat és molt estreta i en concentracions 
situades sempre sota el 0.04 %, si s’exceptuen els valors d’estiu de 1988 que són una 
mica més elevats. No s’observa en cap cicle l’evolució estacional (pròpia del període 
d’aigües altes) que caracteritza els altres sistemes aranesos.
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L’DpH presenta unes característiques i una evolució diferents dels altres sistemes ara-
nesos. En efecte, els límits de variació són molt estrets i no s'observa en cap cicle l'evo-
lució estacional (període d’aigües altes) que caracteritza a Joeu, Lastoar, Tèrme i la Pila.

El valor mitjà és -0.13, el màxim 0.13 i el mínim -0.42. L’amplitud és 0.55 (taula 28).

mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.029 0.013 0.065

DpH -0.13 -0.42 0.13

Taula 28: pCO2 i DpH a la Font d'Aigüèira (n=55).

L’evolució de l’DpH és, en general, entre -0.3 i valors situats pràcticament a l'equilibri 
(al voltant de -0.1) (figura 102). En el cas d'Aigüèira molts valors se situen clarament a 
l'equilibri, fet que no succeïa d'una manera important en cap dels altres sistemes ara-
nesos. Excepcionalment hi apareix un valor lleugerament sobresaturat (0.13); aquest 
valor és també excepcional en els valors d’DpH mesurats en el conjunt de sistemes 
aranesos.

En relació amb l’DpH és interessant assenyalar que, en situació d'aigües altes, en la 
crescuda estacional o, fins i tot, en crescudes originades per episodis de precipitacions 
líquides, les aigües són sempre poc infrasaturades o a l'equilibri químic.

Figura 102: Variació de la pCO2 i l’DpHc a la Font d'Aigüèira.

3.2.5.5.7 Els ions sulfat, clorur, sodi, potassi i nitrat

Com succeeix amb els altres sistemes aranesos, el sulfat a Aigüèira és el tercer ió en 
importància, no obstant això, les concentracions són inferiors a les dels altres exemples 
(Joeu, Lastoar i Tèrme-Pila).
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La concentració mitjana en sulfats és 3.35 mg/l, la màxima 4.5 mg/l i la mínima 1.6 mg/l. 
L’amplitud és 2.9 mg/l (taula 29).

Font d’Aigüèira

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 3.35 1.6 4.5 2.9

Clorurs (mg/l) 0.34 0.1 0.6 0.5

Sodi (mg/l) 1.67 0.9 2.6 1.7

Potassi (mg/l) 0.16 0.09 0.24 0.15

Nitrats (mg/l) 0.32 0.0 1.0 1.0

Taula 29: Variació dels Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a la Font d’Aigüèira (n=55).

Aquest paràmetre presenta una evolució entre uns límits molt estrets i és difícil d’in-
terpretar. Cal remarcar, però, que els mínims observats es corresponen bé, en tots els 
casos, amb els cabals màxims observats a les crescudes estacionals (figura 103).

Figura 103: Variació dels sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a la Font d’Aigüèira.
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Aigüèira és el sistema amb les concentracions més importants en sodi del conjunt de 
sistemes aranesos estudiats, que, no obstant, segueixen sent molt baixes: el valor mitjà 
és 1.67 mg/l, el màxim 2.6 mg/l i el mínim 0.9 mg/l. L’amplitud és 1.7 mg/l (taula 29).

De l’evolució del sodi és remarcable la coincidència dels valors mínims amb els cabals 
màxims originats per les crescudes estacionals; en cap cicle s’observa, però, una evo-
lució estacional ben definida (figura 103).

Els clorurs, amb una valor mitjà de 0.28 mg/l, tenen una evolució de difícil interpretació 
(taula 29, figura 103).

Els nitrats (concentració mitjana de 0.32 mg/l) i el potassi (valor mitjà de 0.16 mg/l) ob-
serven les concentracions màximes en tots els cicles ben relacionades amb els cabals 
d’aigües altes, això indica, molt possiblement, que el seu origen és a la part superficial 
de l’aqüífer (epicarst, sòls…) (figura 103).

3.2.5.5.8 Elements traça i urani

Les concentracions en elements traça són, en general, baixes (taula 30). No obstant, 
cal destacar alguns elements perquè presenten nivells comparativament més elevats: 
és el cas de l’arsènic, wolframi, molibdè i urani (Morin, 1995; Freixes et al., 1996 a). La 
concentració d’arsènic és especialment significativa (12.2. ppb de mitjana). L’origen cal 
cercar-lo en les disseminacions d’arsenopirites de les metapelites del Cambroordovicià 
(Unitat d’Isil) i, molt probablement, en mineralitzacions de reemplaçament metasomàtic 

mitjana 
(ppb)

màxim 
(ppb)

mínim 
(ppb)

rang 
(ppb)

desviació 
estàndar 

(ppb)

límit  
detecció 

(ppb)

Li 0,743 1,008 0,586 0,422 0,118 /

B 1,981 5,573 0,913 4,660 1,041 /

Ti 0,800 1,175 0,543 0,632 0,237 0,324

V 0,463 0,671 0,158 0,513 0,122 0,048

Cr* 1,012 1,657 0,041 1,616 0,398 0,186

Co* 0,082 0,211 0,020 0,191 0,043 0,053

As 12,212 15,648 4,900 10,748 2,367 0,708

Rb 0,287 0,363 0,220 0,142 0,038 0,045

Sr 24,007 28,693 11,141 17,552 4,015 3,372

Mo 0,423 0,629 0,297 0,332 0,078 0,013

Cs* 0,023 0,053 0,015 0,038 0,010 0,006

Ba 1,236 2,465 0,776 1,689 0,371 0,216

W 0,624 0,923 0,327 0,596 0,132 /

U 1,086 1,383 0,595 0,788 0,167 0,021

Taula 30: Concentracions de diferents elements traça a la Font d’Aigüèira (n=15).
* possibles problemes de fiabilitat en la mesura.
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encaixades en les Calcàries de Campaus (Palau, 1995). El wolframi (0.62 ppb de mit-
jana), amb concentracions clarament superiors a les observades en altres aqüífers en 
roques calcàries de Catalunya, és propi de zones amb granitoides. En conseqüència, la 
presència d’aquest element, així com la del molibdè (0.42 ppb de mitjana), ha de relaci-
onar-se amb els afloraments de granitoides de la conca del sistema, els quals tindrien 
mineralitzacions, en filons de petita escala, de scheelita i molibdenita. Les relativament 
elevades concentracions d’urani (1.09 ppb de mitjana) són comparables a les de l’aqü-
ífer càrstic de Joeu, però netament superiors a les d’altres aqüífers càrstics dels Piri-
neus. Aquest element pot tenir el seu origen en els minerals procedents dels granitoides 
de Marimanha; aquests minerals, bàsicament els ferromagnesians i, en particular, la 
biotita, són introduïts a l’aqüífer. De tota manera, les concentracions d’urani de la Font 
d’Aigüèira estan en el rang de valors habituals dels aqüífers en medis carbonàtics (Co-
wart, 1980; Ivanovich i Alexander, 1987; Kobal et al., 1990).

3.2.5.5.9 Anàlisi de Components Principals

L’ACP de la Font d’Aigüèira s’ha realitzat amb 71 mostres que corresponen al període 
que va de juliol de 1988 a desembre de 1993. Es tracta de les dades dels quasi sis ci-
cles hidrològics que s’han analitzat per a les variables següents: cabal (Q), temperatura 
(T), bicarbonats (TAC), calci + magnesi (TH), calci, magnesi, sulfats, nitrats, clorurs, 
sodi, potassi, pCO2, pH i DpH (figures 104 i 105).

Espai de les variables (figura 104):

A la Font d’Aigüèira el factor I explica el 32% de la variància total i situa en un extrem el 
cabal, el TAC, el TH i el calci. El factor II, amb un 22% de la variabilitat explicada, oposa 
el pH i l’DpH a la pCO2. En el factor III, amb un 11 % de contribució a la variància total, 
no hi ha cap variable que estigui ben definida. El factor IV, que contribueix en un 9 % a 
la variabilitat, està definit pel magnesi.

De fet, els resultats més clars els expressen els dos primers eixos principals, així la dis-
cussió se centra en el pla factorial I-II.

L’associació entre mineralització i cabal sembla indicar que en aigües altes s’ha d’incor-
porar una quantitat important de CO2 emmagatzemat en el sòl (o bé, a d’altres parts de 
l’epicarst...), el qual facilitaria la dissolució de les calcàries i això originaria un augment 
de la mineralització; en situació de crescuda i de cabals elevats –crescuda estacio-
nal– el temps de trànsit al sistema d’Aigüèira disminueix i la incorporació d’aigües més 
fredes determina la disminució de la temperatura a la font. Així el factor I és el factor 
mineralització, és a dir, el que indica el temps que tarda l’aigua en adquirir una mine-
ralització determinada. En aquest cas però, hi ha un elevada correlació entre el cabal i 
els bicarbonats i el calci, que constituïxen el gruix de la mineralització: aquesta situació 
s’ha d’interpretar a partir d’una implicació progressiva i, més o menys simultània del 
CO2 a tota la conca. Aquesta situació, que reflecteixen molt bé l’ACP d’Aigüèira (realit-
zat amb una molt important quantitat de dades, quasi sis cicles hidrològics) i els gràfics 
d’evolució de cabal i mineralització (bicarbonats, calci i magnesi) (vegeu figura 101) és 
única en el sistemes hidrogeològics desenvolupats en calcàries de la Vall d’Aran. En 
aquests sentit és interessant recordar l’estructura dels sistema d’Aiguëira, què és bàsi-
cament monàdica: les calcàries serven afloraments sense solució de continuïtat des de 
les parts més baixes (fonts d’Aigüèira i de Ruda) a les més altes (tuc dera Lança, 2658 
m). Així mateix, el mantell nival, que adquireix un desenvolupament molt important en 
el temps: tardor, hivern i primavera, i en l’espai: recobreix els afloraments calcaris de la 
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part més baixa a la més alta del sistema. Aquestes consideracions donen encara més 
significació i sentit a les explicacions que s’han aportat sobre el factor I.

La bona correlació negativa entre la pCO2 i l’DpH (factor II) indica l’existència d’unes 
condicions favorables al bescanvi entre les fases gasosa i líquida. Aquestes condicions 
estan en relació amb el funcionament del sistema, sobretot si es considera que hi ha un 
predomini de la circulació lenta a l’aqüífer i, particularment, un paper molt important de 
la infiltració lenta (i difusió) com a característica general del sistema.

L’evolució cicle a cicle (del 1988 al 1991) de la pCO2 i de l'DpH (vegeu figura 102) en el 
que tot augment de cabal, determina un augment del CO2 dissolt (pCO2) i que els valors 
de l’DpH, siguin menys infrasaturats, és a dir, més a prop de l’equilibri indica la marcada 
influència de la infiltració lenta en els processos que caracteritzen la circulació hídrica 
del sistema.

Figura 104: Espai de les variables de l’ACP de la Font d’Aigüèira.

Espai de les unitats estadístiques (figura 105):

L’ACP caracteritza tres tipus o famílies d’aigua: puja (i màxim de crescuda), decrescu-
da i esgotament (tendència a l’esgotament) que no apareixen massa ben definides; no 
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obstant, l’anàlisi discriminant realitzat, que no exposarem, sí que estableix bé els tres 
tipus o grups d’aigua.

Les aigües de la puja o branca ascendent de la crescuda (i màxim de crescuda):

§ augment del cabal com a conseqüència de les aportacions provinents de la fusió 
del mantell nival.

§ augment de la mineralització, augment de la pCO2 i disminució de l’DpH. L’aigua 
prové de la fusió de la neu i, per tant, originàriament té escàs CO2 i poca mine-
ralització. No obstant, l’augment de la pCO2 fa suposar que l’aigua, en infiltrar-
se, incorpora CO2 a partir d’un sistema de producció i d’emmagatzematge com 
pot ser el sòl (epicarst). S’observa una infrasaturació de l’aigua més marcada i, 
per tant, augmenta la seva capacitat de dissolució i d’incrementar la seva mi-
neralització. A més, a l’esgotament, en situació de buidat de les reserves de la 
zona saturada, les concentracions de CO2 són més baixes; això també indica 
que l’origen de l’augment de CO2 es troba a la part superficial del carst (sòls de 
l’epicarst).

§ disminució de la temperatura per incorporació d’aigües més fredes provinents 
de la fusió del mantell nival. Aquest també és un argument favorable per a situar 
l’origen del CO2 a la part superficial del carst.

§ augment de clorurs i nitrats que s’incorporen amb les aigües d’infiltració, les 
quals fan una efectiva lixiviació dels sòls situats a l’epicarst.

Les aigües de la decrescuda:

§ disminució de l’DpH i augment de la CO2: les aigües de la decrescuda també 
provenen de la fusió del mantell nival. A mesura que avança la fusió de la neu a 
la primavera també ho fa la productivitat del CO2 al sòl. Així les aigües d’infiltra-
ció poden incorporar concentracions més elevades de CO2.

§ disminució de clorurs i nitrats: el rentat dels sòls durant la puja i la punta o pun-
tes de la crescuda fan que, en decrescuda, necessàriament hi hagi un descens 
d’aquests ions.

Les aigües de l’esgotament (tendència a l’esgotament):

§ evolució cap a les aigües menys mineralitzades del cicle hidrològic: això s’ob-
serva bé en tots els cicles estudiats i en les variables de la mineralització: HCO3

-
 , 

Ca2+
 i Mg2+.

§ concentracions baixes en CO2.

§ a la transició cap el període de crescuda estacional es produeix l’evolució cap a 
les aigües més fredes del cicle hidrològic. Mínims de la temperatura coincidint 
amb els cabals més alts (inici de la fusió del mantell nival i de la recàrrega de 
l’aqüífer).
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Figura 105: Espai de les unitats estadístiques de l’ACP de la font d’Aigüèira.

3.2.5.6 Recursos hídrics, qualitat de les aigües i sostenibilitat

Les característiques físiques, hidrodinàmiques, hidrogeotèrmiques i hidrogeoquímiques 
del sistema permeten introduir un conjunt de consideracions des d’una perspectiva 
ambiental (Freixes et al., 1996 a; Monterde, 1998 b). La protecció de l’aqüífer és un 
objectiu bàsic per a la seva sostenibilitat. En aquest sentit, s’han realitzat diferents 
aproximacions que s’han concretat en les cartografies hidrogeològica i de vulnerabilitat 
(Monterde, 1998 b).

La Font d’Aigüèira, descàrrega natural més important del sistema, es capta, ja des de fa 
anys, per a l’abastament d’aigua potable de Salardú (100.000 m3/any), Tredòs (20.000 
m3/any) i Unha (10.000 m3/any). El cabal mitjà de la captació es d’uns 0.020 m3/s. Més 
recentment, l’any 2004, la captació s’ha utilitzat també en el subministrament de la po-
blació de Gessa i del nucli urbanitzat de Vaquèira 1700.

Aigua avall de la font, molt a prop de la confluència amb el riu Ruda, es deriva pràctica-
ment tot el cabal per a l’explotació hidroelèctrica (central d’Arties). El canal de derivació 
únicament sobreïx en els períodes d’elevat cabal durant la crescuda de caràcter esta-
cional. Per tant, l’aportació al riu Ruda és molt limitada.

L’aigua de la Font d’Aigüèira és bicarbonatada càlcica de molt baixa mineralització. La 
qualitat química d’aquesta aigua es pot considerar excel·lent per a l’abastament públic. 
En aquest sentit, cal tenir present que la major part dels aqüífers importants de la Val 
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d’Aran aporten aigua de mineralització encara més feble i això fa que, des d’un punt de 
vista sanitari i en determinats casos, la seva utilització prolongada pugui ser no acon-
sellable.

Els diferents paràmetres fisicoquímics analitzats presenten una variabilitat molt baixa 
al llarg del cicle hidrològic (Freixes et al., 1991 b, 1993, 1995). Aquesta constància en 
la composició de l’aigua pot facilitar el seu tractament sanitari per a ús públic (cloració, 
filtració...). Anàlogament, qualsevol variació anòmala haurà de tenir-se molt en compte, 
ja que la probabilitat que es produeixi com a conseqüència de processos naturals és 
molt baixa.

A més dels elements majoritaris, s’han analitzat els elements traça, els quals aporten 
una informació complementària molt interessant en la caracterització de la qualitat de 
l’aigua. Aquest conjunt d’informacions permeten valorar la potabilitat de l’aigua i les 
seves possibilitats i aplicacions com a aigua mineromedicinal.

Pel que fa als elements traça, solament destaca la presència d’arsènic en concentraci-
ons significatives, però clarament per sota dels valors màxims autoritzats per a aigües 
potables (50 ppb).

En general, a la Val d’Aran, l’explotació hidroelèctrica és l’activitat que de manera direc-
ta o indirecta influeix en major grau la dinàmica natural dels sistemes hidrològics. No 
obstant, els sistemes càrstics no presenten cap tipus de modificació del seu funciona-
ment, ja que en tots els casos les captacions per a la producció hidroelèctrica se situen 
a les mateixes fonts o ressurgències, o aigua avall d’aquestes.

A la Val d’Aran els principals problemes es deriven o poden derivar de les activitats 
turisticoesportives (i nuclis urbanitzats) i dels projectes corresponents a aquestes, els 
quals suposen la creació d’infraestructures i la captació de recursos que poden afectar 
el funcionament dels sistemes hidrogeològics i la qualitat de les seves aigües.

En el cas d’Aigüèira això és especialment remarcable, ja que l’estació d’esquí de Va-
quèira-Beret, amb la seva urbanització i equipaments, ocupa una part significativa de la 
conca d’alimentació de l’aqüífer.
 
La possible ubicació d’infraestructures de sanejament dins dels límits del sistema com-
portaria un risc elevat de contaminació microbiològica que requeriria mesures de con-
trol i de prevenció molt especials. D’altra banda, la utilització de substàncies de nucle-
ació amb compostos sintètics en el procés de fabricació de neu artificial pot suposar 
també un risc especial de contaminació de l’aqüífer.

Hi ha alguns exemples d’afeccions al sistema hidrogeològic d’Aigüèira, com a conse-
qüència de les esmentades activitats, que són particularment significatius. Així, destaca 
la degradació de la Font d’Aigüèira i del seu entorn immediat, que s’ha de considerar 
com a molt greu. En efecte, la urbanització de Vaquèira ha suposat, aquests darrers 
anys, la construcció de nous apartaments a escassa distància de la Font d’Aigüèira (hi 
ha un edifici a menys de 10 m de la surgència) i, d’aquesta manera, s’ha degradat la 
surgència i el seu entorn. El fet constitueix, segons la legislació vigent, una afecció del 
domini públic hidràulic. La degradació més greu s’ha produït per una important excava-
ció a penes a 5 m del punt de descàrrega principal; la descompressió del massís rocós 
ha originat una dispersió considerable del flux de descàrrega i una pèrdua del valor 
estètic i de la singularitat de la font. A més, aquesta dispersió ha inutilitzat una estació 
hidromètrica emplaçada a la mateixa captació.
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En el sistema hidrològic del riu Malo, limítrof amb el d’Aigüèira (en una zona en la qual 
els límits del sistema-aqüífer no s’han pogut precisar), s’han produït diferents aboca-
ments d’hidrocarburs. L’accident més important suposà el vessament d’uns 12 m3 de 
gasoil. En aquest cas la fuita procedia d’un dipòsit de l’estació d’esquí situat a la cota 
1800 m. Per la informació disponible, sembla que el vessament solament afectà a les 
aigües superficials del riu Malo i de l’embassament d’Aiguamòg, i no a les aigües sub-
terrànies. A l’aqüífer d’Aigüèira, per la naturalesa de la seva zona saturada, una con-
taminació d’aquestes característiques condicionaria per a un període molt important 
la utilització dels seus recursos i suposaria un procés de restauració molt complex. A 
més, en el moment que el plomall de contaminació arribés a la surgència, la captació 
quedaria completament inutilitzada.

L’avantprojecte urbanístic de la vall de Ruda, a part de les consideracions ecològiques 
que es puguin fer (zona protegida al PEIN), podria afectar greument la zona de descàr-
rega de l’aqüífer. Qualsevol iniciativa hauria de passar per estudis d’impacte ambiental 
que consideressin el punt de vista hidrològic com un dels aspectes determinants.

Des del punt de vista de la degradació de la qualitat de l’aigua i de la protecció dels 
recursos hídrics, l’estació d’esquí i les seves activitats, així com d’altres que hi tenen o 
que hi poden tenir relació (equipaments i infraestructures diverses), constitueixen fonts 
potencials de contaminació. En efecte, les infraestructures de sanejament, els dipòsits 
d’hidrocarburs, la producció de neu artificial, les infraestructures d’accés a les pistes 
d’esquí, el trànsit de vehicles amb càrregues contaminants i, particularment, les vies o 
carreteres d’accés existents, com la que comunica la Val d’Aran amb el Pallars Sobirà 
pel port de la Bonaigua, han de considerar-se com a fonts potencials de contaminació. 
A més, s’ha de contemplar el fort creixement urbanístic en habitatges, serveis i equipa-
ments complementaris, que ja és una realitat, en un espai d’alta muntanya que té unes 
característiques pròpies per la seva orografia, clima, hidrologia, recursos hídrics i eco-
sistemes, i una vulnerabilitat particular lligada a aquestes característiques. En definitiva, 
en el sistema, o bé en els seus límits, hi ha tot un conjunt d’infraestructures, equipa-
ments i activitats –que en un futur immediat augmentaran– que han de considerar-se 
com a fonts potencials de contaminació.

Per tot el que s’ha explicat és indispensable introduir iniciatives de protecció dels recur-
sos hídrics i de la qualitat de l’aigua de l’aqüífer. Alguns dels treballs realitzats anterior-
ment ja es plantejaren aquests objectius (Freixes et al., 1996 a; Monterde, 1998 b). La 
sostenibilitat de l’aqüífer passa necessàriament per aquestes iniciatives.

3.2.5.7 Conclusions

3.2.5.7.1 Model conceptual

L’aproximació experimental realitzada en la recerca hidrogeològica del sistema d’Ai-
güèira ha permès precisar les característiques més importants del seu funcionament i 
estructura.

L’anàlisi d’hidrogrames indica una circulació molt lenta i un comportament molt inercial. 
El volum de trànsit és solament de 8.2 hm3 i el volum dinàmic, molt important, de l’ordre 
de 3 a 4 hm3 o superior. La classificació basada en els índexs “i” i “k”, situa el sistema 
d’Aigüèira de forma molt clara en el domini dels aqüífers càrstics. Els correlogrames 
i espectres indiquen així mateix que l’efecte de memòria i el temps de regulació són 
elevats. La interpretació de les dades hidrodinàmiques indica que el sistema d’Aigüèira 
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no té carstificació en profunditat (a la zona saturada) i, per tant, no hi hauria estructura 
de drenatge.

Des de la perspectiva de la hidrogeotèrmia es poden sintetitzar les següents caracte-
rístiques: una baixa variabilitat de la temperatura en el cicle hidrològic i en els episodis 
de crescuda, una distribució de freqüències unimodal i estreta, les respostes tèrmiques 
(a la crescuda estacional o període d’aigües altes) consisteixen sistemàticament amb 
un mínim poc marcat (infiltració en el conjunt de la conca d’aigües fredes per fusió del 
mantell de neu).

L’estudi hidrogeoquímic aporta els resultats següents: baixa variabilitat de la mineralit-
zació (conductivitat), distribució de freqüències de la mineralització unimodal i estreta, 
resposta química (a la crescuda estacional) que consisteix sistemàticament en un mà-
xim (o màxims) que cal relacionar amb aigües més mineralitzades en bona part proce-
dents de la part superficial del sistema o aqüífer (epicarst) i zona no saturada, i amb un 
CO2 originat a la part superficial del carst (mantell de neu, epicarst i sòls) i, potser, en 
part emmagatzemat a la seva zona no saturada (gradient de CO2 a la zona no saturada).

Aquests aspectes del funcionament i l’estructura del sistema d’Aigüèira s’han de rela-
cionar amb el seu esquema o estructura de tipus monàdic i, per tant, amb el predomini 
de l’alimentació autòctona (infiltració predominantment lenta, infiltració ràpida menys 
important i infiltració en pèrdues poc significativa).

Les dades experimentals obtingudes en el sistema d’Aigüèira semblen indicar que, en 
funció de l’esquema o estructura del sistema –binària o monàdica–, el desenvolupa-
ment dels processos càrstics és diferent. En el sistemes binaris de l’Aran, el potencial 
de carstificació pot ser més o menys important, però en tots s’observa un desenvo-
lupament de la carstificació i una evident evolució càrstica. Mentre que en el sistema 
d’Aiguèira d’estructura monàdica (alimentació autòctona), el potencial de carstificació 
és poc important i la carstificació en profunditat a penes s’hauria desenvolupat.

En el cas d’Aigüèira es pot concloure que la carstificació és (i ha estat) més important a 
la part superficial del sistema, és a dir, a l’epicarst i, en general, a la part més externa o 
superficial de la zona no saturada. Així, els processos de dissolució se situen, des del 
punt de vista espacial, predominantment a la part superficial del sistema (disponibilitat 
de CO2: a la primavera-estiu hi ha la màxima productivitat de CO2 en el sòls). Les obser-
vacions de terreny i les dades experimentals així ho indiquen.

La incidència de la carstificació o dissolució en profunditat ha estat i és molt poc im-
portant. No obstant, cal considerar el possible desenvolupament de la dissolució a 
la zona de fluctuació del nivell piezomètric per part de les aigües d’infiltració ràpida 
que adquirien el CO2 emmagatzemat a les parts profundes de la zona no saturada 
que, precisament, haurien transportat les aigües d’infiltració lenta (Bakalowicz, 1879 a, 
1995, Freixes, 1986). L’estructura de buits càrstics en aquesta part de l’aqüífer tindria 
en general un desenvolupament incipient, encara que aquest podria ser una mica més 
important en les parts de l’aqüífer amb condicions més favorables (infiltració en pèr-
dues o infiltració ràpida més desenvolupada relacionada amb estructures tectòniques 
importants o zones particularment deformades).

Del model conceptual d’Aigüèira mereixen comentari dos aspectes que estan relacio-
nats: la importància de les reserves hídriques i l’estructura del reservori. Les reserves hí-
driques del sistema són importants, sobretot si es considera que el sistema no té unes 
dimensions importants. En el cas d’Aigüèira, a part de la significació de les reserves 
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dinàmiques, s’ha d’afegir que les calcàries tenen un important desenvolupament per 
sota de la cota de descàrrega (1440 m) i, per tant, s’ha de contemplar la possibilitat que 
això es pugui traduir en l’existència de reserves profundes. A Aigüèira, tant les reserves 
dinàmiques com les possibles reserves profundes han d’ocupar estructures (buits) amb 
permeabilitat per fissuració, o bé buits càrstics d’escàs desenvolupament. En l’interior 
del reservori no existiria pròpiament una estructura de drenatge. No obstant, es podria 
pensar en una carstificació en un estadi incipient. Aquesta carstificació incipient pos-
siblement comportaria un cert augment de la permeabilitat original, que es traduiria en 
una major capacitat d’emmagatzematge de l’estructura del reservori.

Així mateix, ja s’ha comentat que Aigüèira experimenta possiblement una forta fluctu-
ació de la superfície piezomètrica (vegeu Mangin i Pulido Bosch, 1983). Aquesta zona 
de fluctuació incorporaria temporalment una part important de la zona no saturada. En 
aquesta zona de fluctuació, la carstificació podria haver estat més important que no en 
profunditat i produir-s’hi un eixamplament significatiu de les discontinuïtats tectòniques 
(i estratigràfiques): sobretot de la estructura de diàclasis. Aquestes consideracions per-
meten justificar l’existència d’una estructura-magatzem amb capacitat per al volum di-
nàmic calculat pel sistema (recordem que la fluctuació pot afectar un gruix considerable 
de l’aqüífer). Un aspecte a analitzar és si existeix o no un fort gradient de CO2 de l’epi-
carst a la zona de fluctuació del nivell piezomètric (Bakalowicz, 1979 a; Freixes, 1986).

Els resultats experimentals que s’obtenen a la Font d’Aigüèira indiquen, com ja ha estat 
comentat, la importància de les reserves i el caràcter homogeni de l’estructura. Aquest 
darrer aspecte és enormement interessant, ja que permet introduir una reflexió sobre si 
existeix o pot existir una estructura en l’aqüífer amb una carstificació incipient, però ho-
mogènia. No és el mateix que l’estructura del reservori sigui l’original únicament fissura-
da o que presenti una feble carstificació. La permeabilitat de l’aqüífer i la seva capacitat 
d’emmagatzematge, en aquest darrer cas, seria significativament superior.

3.2.5.7.2 Potencial de carstificació

En la definició de les condicions que han conduït a la formació del sistema d’Aigüèira, 
el glacialisme hauria tingut un paper important.

L’espai en què es troba el sistema d’Aigüèira correspondria a la part alta (més vall 
amunt) de la glacera de la Garona a la Val d’Aran. L’activitat erosiva de la glacera, parti-
cularment en l’etapa del màxim glacial, és la que determina pràcticament la morfologia 
actual del relleu que va des de l’interior del massís de Marimanha a la Garona de Ruda. 
Així, la important excavació glacial i la morfologia que en resulta defineixen les condi-
cions originals a partir de les quals es desenvoluparan els processos hidrològics que 
defineixen el sistema d’Aigüèira (Bordonau 1985; Freixes et al., 1996 a, 1998 a, 2000). 
En l’àmbit del sistema només petits retocs morfològics es deuen a l’erosió fluvial. Molt 
probablement els processos de naturalesa fluvial, que es desenvoluparen en la transició 
de les condicions glacials a les hidrogeològiques o càrstiques, no tingueren particular 
importància en l’àmbit esmentat. En definitiva, és l’excavació de la vall de Ruda per la 
glacera de la Garona la que determina l’existència de forts gradients entre el tàlveg de 
la vall i el massís de Marimanha (on es troba el sistema d’Aigüèira).

En l’àmbit del sistema d’Aigüèira, el glacialisme (erosió associada al Màxim glacial) 
determina la morfologia glacial com a característica general del relleu que actualment 
s’observa i, també, l’existència de forts gradients altimètrics (de l’ordre de 1000 m de la 
Font d’Aigüèira (tàlveg del Ruda) al tuc de la Lança). Així mateix, hi ha una macroestruc-
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tura favorable a la instal·lació de la circulació subterrània: l’estructura sinclinorial de les 
Calcàries de Campaus amb els plunges cap a l’W. Així, la situació de la Font d’Aigüèira 
a l’extrem occidental del sistema respondria en part al cabussament general de la ma-
croestructura, la qual és tallada segurament per estructures alpines com, per exemple, 
l’encavalcament de Gavarnia en el límit meridional del sistema, com ja s’ha explicat. La 
circulació general del sistema d’E a W també s’explicaria a partir del cabussament de 
la macroestructura.

Com ja s’ha comentat en els altres sistemes aranesos estudiats i, en general, en els 
aqüífers o carsts d’alta muntanya, aquest aspecte té unes particularitats que són molt 
importants per a comprendre el potencial i el grau de carstificació d’un sistema. A 
més, les característiques del potencial H2O-CO2 tenen una relació estreta amb el tipus 
d’estructura o esquema del sistema, monàdica o binària i, en definitiva, amb les carac-
terístiques de la recàrrega, autòctona, al·lòctona o mixta (Freixes, 1995; Freixes et al., 
1998 b).

Com molt bé explica Mangin (1975 a, 1978 c, 1982 b), el potencial d’H2O-CO2 és més 
important en la mesura que hi ha una major concentració dels fluxos en la recàrrega o 
alimentació de l’aqüífer, és a dir, com més elevats siguin els cabals infiltrats a l’aqüífer 
(existència de pèrdues importants que afavoreixen les aportacions hídriques massives). 
Però, no únicament la infiltració de cabals importants és indispensable per a la carsti-
ficació. Perquè existeixin unes clares condicions de carstificació en profunditat, el flux 
d’aigua ha d’incorporar CO2.

El problema que es planteja és conèixer quantitativament la disponibilitat de CO2 i situar 
en l’espai aquesta disponibilitat, és a dir, en les diferents parts del sistema.

Precisament, en els carsts d’alta muntanya, en els quals té una gran importància la 
recàrrega a partir de la fusió mantell de neu, se sap que les aigües d’aquesta proce-
dència tenen concentracions molt baixes en CO2 (Bakalowicz, 1979 a, 1995; Smart, 
1983 a, b; Botton, 1984; Freixes et al., 1997, 1998 b; Ford i Williams, 1989). Per tant, 
les possibilitats de carstificació en profunditat dependran de la infiltració massiva en 
pèrdues (Bakalowicz, 1977 b, 1979 a, 1981, 1995), que la infiltració ràpida tingui una 
certa importància i que hi hagi una concentració de CO2 a les parts profundes en funció 
del gradient que s’estableix per difusió i també a partir de la infiltració lenta que actua 
com un vector que transporta i acumula CO2 a l’interior del massís calcari. Les aporta-
cions massives en pèrdues importants (com passa al sistema de Joeu) compensen les 
baixes concentracions en CO2 i fan possible el desenvolupament de la carstificació en 
profunditat.

En el sistema d’Aigüèira no hi ha pèrdues particularment importants ni tampoc una 
circulació superficial organitzada que les alimenti. Per tant, la recàrrega té un caràcter 
més aviat difús i generalitzat en el conjunt d’afloraments carbonàtics del sistema. En 
aquestes condicions la incorporació del CO2 ha de dependre molt de la infiltració lenta, 
la qual predominaria com a tipus d’infiltració en el sistema. La infiltració ràpida tindria 
un paper menys important i la infiltració en pèrdues, com a conseqüència del tipus 
d’esquema del sistema, un paper reduït.

A Aigüèira no existeixen les condicions hidrodinàmiques com perquè hi hagi carstifica-
ció en profunditat o una estructura de drenatge càrstica.

Al sistema de Joeu passa tot el contrari: els afloraments calcaris que es connecten 
amb l’estructura profunda de l’aqüífer són molt reduïts; és l’aportació massiva d’aigua 
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(amb cabals elevats) a través de les pèrdues la que compensa l’escàs contingut de CO2 
d’aquestes aigües (potser encara més escàs en les aigües de fusió que s’incorporen 
ràpidament a la circulació superficial concentrada sense contacte amb els sòls) i, per 
tant, hi ha carstificació en profunditat i ha estat possible el desenvolupament d’una 
estructura de drenatge, d’aigua amunt a aigua vall, a l’interior de l’aqüífer. Les aigües 
d’infiltració ràpida i d’infiltració en pèrdues han d’incorporar també el CO2 acumulat a 
les zones profundes de l’aqüífer i afavorir la seva carstificació, però al sistema de Joeu 
la infiltració lenta no ha de ser molt important.

A Aigüèira, el fet que el CO2 s’incorpori d’una manera més generalitzada o difusa (pre-
domini de la infiltració lenta a la conca) (i, tanmateix, el caràcter més o menys genera-
litzat de la infiltració ràpida a la conca) ha estat, probablement, determinant en la confi-
guració de l’estructura homogènia de l’aqüífer i en el fet que no existeixi una estructura 
de drenatge, almenys en profunditat.

L’asimetria que s’observa en el desenvolupament de la carstificació en el sistemes bi-
naris: més important aigua amunt que aigua vall (sistemes de Joeu, Lastoar i Tèrme-
Pila) a Aigüèira no existeix o estaria escassament marcada.

En síntesi, la comparació dels sistemes aranesos, particularment de Joeu amb Aigüèira 
(foto 85), sembla que indica que el potencial de carstificació és més important quan 
l’esquema del sistema és binari. Aquest esquema afavoreix el desenvolupament de 
pèrdues importants i d’aportacions massives, que en el carst d’alta muntanya compen-
sen les baixes concentracions de CO2 implicades en la circulació subterrània (sobretot 
a partir de les aigües de fusió del mantell de neu) i fan possible la carstificació, fins i tot 
a la zona saturada.

Aquestes reflexions aporten importants arguments a favor del paper cabdal de la hidro-
dinàmica en el desenvolupament del modelat càrstic (Mangin, 1975 a, 1977, 1978 c, 
1982 b, 1994 a, 1996).

A l’exemple d’Aigüèira sembla que l’esquema monàdic determini un feble o baix po-
tencial de carstificació i que, en conseqüència, l’evolució hagi estat poc important: la 
carstificació només s’observa a la part superficial, és a dir, a l’epicarst i no a la zona 
saturada de l’aqüífer.

3.2.5.7.3 Explotació de recursos i sostenibilitat. Prospectiva

L’elevada disponibilitat de recursos hídrics de la unitat d’Aigüèira i la seva situació a la 
part alta de la Garona aranesa (Garona de Ruda) donen a aquest aqüífer un interès i un 
valor estratègic innegables. L’interès dels recursos aportats per la Font d’Aigüèira ha 
conduït, com ja s’ha explicat, a la seva captació i explotació per a l’abastament d’aigua 
potable d’una part del Naut Aran. La captació actual de la Font d’Aigüèira deriva un 
cabal poc important si el comparem amb el que descarrega aquesta font, fins i tot en 
situació d’esgotament.

A més, com es comentà en un treball anterior (Freixes et al. 1996 a), les possibilitats 
d’un reservori com el d’Aigüèira són més que suficients per al conjunt de les necessitats 
d’abastament d’aigua potable de la Val d’Aran o, fins i tot, per a necessitats d’altres ac-
tivitats que es puguin plantejar. En efecte, des del sistema d’Aigüèira (Garona de Ruda) 
es podria subministrar aigua rodada aigua avall de la Garona i a qualsevol dels nuclis 
poblats o activitats existents.
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L’explotació de l’aqüífer, com a conseqüència de l’estructura homogènia de la zona 
saturada, permet preveure una certa facilitat i garantia d’èxit en les iniciatives d’aprofi-
tament que es plantegin mitjançant captacions verticals. No obstant, cal tenir present 
l’important relleu que assoleix ràpidament el sistema des de la font i, en general, des del 
seu límit meridional (pales i costers de Ruda) i, per tant, aquest seria un aspecte a con-
siderar en el cas que es plantegessin captacions verticals, ja que l’elevada profunditat a 
la qual s’haurien de construir podria ser problemàtica i, fins i tot, un greu inconvenient. 
Una altra possibilitat de regulació, segurament menys problemàtica, passaria per la 
realització de captacions en galeria (fotos 86, 87 i 88). Aquestes es podrien concretar a 
la zona de descàrrega de l’aqüífer (Font d’Aigüèira, Fonts de Ruda i trop-plein de Ruda) 
o bé en una zona propera. No obstant, el desenvolupament d’aquesta possibilitat ne-
cessitaria un estudi de detall de la geologia de la zona de descàrrega. L’objectiu seria 
controlar l’evolució cap a l’interior del massís del contacte per falla de les calcàries amb 
les metapelites on es troba la Font d’Aigüèira.52

Per la informació de què es disposa, els únics aprofitaments que hi ha són els ja es-
mentats que capten les aigües aportades per la font. Per tant, resten intactes les pos-
sibilitats de regulació de l’aqüífer mitjançant captacions verticals, galeries en el límit 
meridional o, fins i tot, en la mateixa font principal.

A la disponibilitat de recursos cal afegir la seva excel·lent qualitat. Cal remarcar la 
molt baixa mineralització de la Font d’Aigüèira (mitjana de quatre cicles hidrològics: 
112.6 mS/cm a 20º C). Però, així mateix, el sistema d’Aigüèira és el que aporta l’aigua 
amb més mineralització dels diferents sistemes hidrogeològics carbonàtics estudiats 
de forma experimental a la Val d’Aran.

Aquestes dues característiques: l’existència de recursos hídrics importants i l’excel·lent 
qualitat de l’aigua determinen l’interès estratègic dels sistema d’Aigüèira. Una anàlisi 
prospectiva de les possibilitats d’aquest aqüífer i una valoració dels usos actuals obli-
guen inexcusablement a plantejar i definir iniciatives de protecció (fotos 89, 90 i 91). En 
aquest sentit ja s’han realitzat alguns treballs orientats a la protecció d’aquest patrimoni 
hídric, com per exemple el treball ja citat (Freixes et al., 1996 a), en el qual s’analit-
zaven les característiques de l’aqüífer des d’una òptica ambiental. Posteriorment, en 
relació amb l’Acció COST 620, es realitzà una cartografia hidrogeològica del sistema 
i una cartografia de vulnerabilitat. En aquest mateix marc es programaren i realitzaren 
experiències amb traçadors. Ara, un objectiu d’interès és l’aprofundiment dels estudis 
de vulnerabilitat (intrínseca i específica) i la realització d’una cartografia de risc d’acord 
amb les metodologies que s’han posat a punt a l’acció COST 620 (Monterde, 1998 b, 
Zwalhen, 2003).

Aquestes cartografies juntament amb un programa de sondeigs i d’experiències amb 
traçadors constituirien la contribució més interessant per a una protecció integral del 
sistema. Aquests treballs, complementàriament als ja realitzats, aportarien unes pautes 
òptimes en la gestió d’aquest sistema hidrogeològic.

El sistema d’Aigüèira constitueix un reservori d’interès estratègic en el subministrament 
d’aigua potable a la Val d’Aran i també té possibilitats per a altres tipus de demandes. 
En aquest sentit, les característiques fisicoquímiques de l’aigua, sobretot la feble mine-
ralització i la baixa variabilitat del contingut iònic que experimenta, fan d’aquest recurs 
una aigua mineral de característiques molt interessants (Gray, 1996; Freixes et al., 1996 
a; Tampo, 1999). En conseqüència, el sistema d’Aigüèira, tant quantitativament com 
qualitativa, té les característiques hidrogeològiques i les propietats hidrogeoquímiques 
idònies per a plantejar un projecte de desenvolupament d’aigües minerals envasades.
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3.2.5.7.4 L’origen de la Garona i el sistema d’Aigüèira

En el marc de la reflexió i de la discussió recurrent sobre l’origen de la Garona, el siste-
ma d’Aigüèira s’ha de contemplar com una unitat hidrogeològica important i indispen-
sable.53 Aquesta qüestió ja fou abordada en el treball: Les apports hydriques souterrains 
de la Garonne au Val d’Aran (Catalogne). Le système karstique de Joeu (Freixes et al., 
2000) on es feia una anàlisi oberta des d’una perspectiva hidrològica i no antropocèntri-
ca. És a dir, a l’hora de definir amb rigor hidrològic l’aportació d’origen subterrani situa-
da més aigua amunt que es podria establir com l’origen de la Garona aranesa, s’ha de 
considerar la Font i el sistema d’Aigüèira. En efecte, aigua amunt de la Garona aranesa, 
més particularment a la Garona de Ruda, no existeix cap aportació d’origen subterrani 
que tingui la significació de la Font d’Aigüèira. El Uelh de Garona, descrit com a naixe-
ment de la Garona, no té cap significació hidrològica i si té la consideració de naixement 
de la Garona és més per criteris hidrogràfics i geogràfics que no hidrològics.

3.2.6 Anàlisi de components principals dels sistemes càrstics aranesos: pers-
pectiva comparativa i aportació als models conceptuals

La informació obtinguda en l’anàlisi individualitzada de les diferents variables hidrològiques 
que s’han utilitzat per caracteritzar els sistemes aranesos pren un interès particular quan es 
fan servir tractaments com les anàlisis factorials aplicades al conjunt de variables investi-
gades a cada sistema. Les conclusions i consideracions obtingudes sobre el funcionament 
i l’estructura dels aqüífers i la diversitat que s’observa en els models obtinguts per a cadas-
cun dels exemples (grau de carstificació, major o menor carstificació en superfície, situació 
espacial de la carstificació en profunditat: aigua amunt o aigua avall, desenvolupament o 
no de l’estructura de drenatge, reserves dinàmiques i profundes....) apareixen, a partir dels 
tractaments factorials, reforçades i matisades des de la perspectiva d’una anàlisi global i 
diferent. Els sistemes aranesos amb uns models conceptuals contrastats, són l’expressió 
d’una marcada diversitat relativa al diferent desenvolupament de la carstificació, aquestes 
característiques es retroben i confirmen en les anàlisis de components principals (realitza-
des en els sistemes de Joeu (figures 45 i 46) i Aigüèira (figures 104 i 105) amb les dades de 
sis cicles hidrològics (1988 al 1993) i en els sistemes Lastoar (figures 68 i 69) i Tèrme-Pila 
(figures 81, 82, 87 i 88) amb les dades de quatre cicles hidrològics (1988 al 1991).

Les ACP són diferents d’un a altre sistema: de Joeu a Aigüèira, és a dir, del més carstifi-
cat al que ho està menys, reflectint la diversitat de models conceptuals relatius al funci-
onament i l’estructura, prèviament elaborats des de les diferents aproximacions o disci-
plines, però també presenten característiques comuns interessants de ser analitzades.

Les variables utilitzades, responen fonamentalment a característiques físiques: cabal i 
temperatura, o bé, químiques, sobretot del sistema calcocarbònic (pCO2 eq, DpH, HCO3

-,
Ca2+, Mg2+...) i també les relatives als processos edàfics de l’epicarst o de la zona no 
saturada (Cl-, Na+, K+, NO3

-) i, finalment, altres variables com els SO4
2- que poden tenir 

un origen espacial divers segons els processos es desenvolupin a la part superficial del 
carst o en profunditat a l’interior de l’aqüífer.

Ja s’han analitzat un a un les diferents ACP dels sistemes aranesos i, malgrat algunes 
dificultats en la seva interpretació, ara es compararan i es faran unes consideracions 
d’ordre més general.

En tots els sistemes aranesos el factor I es pot interpretar com el temps de permanèn-
cia de l’aigua a l’aqüífer, encara que amb diferències i matisos importants en cadascun 
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dels exemples. Els sistemes de Joeu i Lastoar, presenten analogies evidents: existeix 
una oposició entre el cabal (Q) i la mineralització (HCO3

-, Ca2+...) i SO4
2-, però aquesta 

lògicament és més marcada al sistema de Joeu. La variable cabal (Q) a Joeu presenta 
una situació molt ben definida al pla factorial I-II, mentre que a Lastoar no.

Al sistema de Joeu el factor II aporta informació relativa a les aigües d’infiltració opo-
sant alguns dels seus marcadors (Cl-, NO3

- i K+) a la T (temperatura), però sense que hi 
hagi una bona correlació, la T i el K+ no estan ben situades al pla factorial I-II. Així, les 
variables Cl-, NO3

- i K+ tenen origen a la part superficial del sistema i caracteritzen les 
aigües de la zona d’infiltració, la variable T, a part de no estar ben situada al pla factorial 
I-II, sabem que marca i informa d’aigües tant de procedència superficial i trànsit ràpid 
com d’aigües de les parts profundes del sistema de major temps de permanència. El 
factor II aporta informació relativa a l’origen espacial de l’aigua.

Al sistema de Lastoar el factor II el defineix principalment la variable DpH i en menor 
grau la variable pCO2. La pCO2 contribueix més al factor I, però també d’una manera 
significativa al factor II. Així en el pla factorial I-II s’oposen DpH i pCO2 amb una correla-
ció baixa i negativa: a la ressurgència de Lastoar, pràcticament no hi ha bescanvi entre 
la fase gasosa i la solució, però aigua amunt sí, succeeix el mateix que a la Pila, com es 
comentarà a continuació.

En el cas del sistema de Tèrme-Pila, el factor I és, a les dues ressurgències, el factor 
temps de permanència de l’aigua a l’aqüífer. A Tèrme, encara que existeix oposició entre 
el cabal i la mineralització (HCO3

- i Ca2+), la variable cabal té escassa definició en el pla 
factorial I-II. A Tèrme hi ha oposició entre el cabal (Q) i la temperatura (T), encara que la 
situació poc definida del cabal (Q) fa que la correlació no sigui important. La temperatura 
(T) contribueix tant al factor I com al II. A la Pila, el factor I és també el factor temps de 
permanència de l’aigua a l’aqüífer; però, l’DpH i la T també contribueixen significativa-
ment al factor I. L’DpH té una marcada oposició amb el cabal (Q); com més elevat sigui 
el cabal, la velocitat del flux augmenta i la solució tendeix més a l’equilibri o la sobresatu-
ració (a ser menys infrasaturada). Així el factor I també informa sobre el temps de trànsit 
de l’aigua a l’aqüífer (Bakalowicz, 1980, 1981, 1995; Fleyfel i Bakalowicz, 1980; Freixes, 
1986; Freixes et al., 1991 a). L’oposició del Q i la T, segons el factor I, també indica una 
relació significativa entre aquestes dues variables: de manera general, els cabals més 
elevats corresponen a les aigües més fredes del cicle hidrològic (període de fusió del 
mantell nival que determina la crescuda estacional) i recíprocament, les aigües de major 
temperatura corresponen al període de tendència a l’esgotament (Freixes et al., 1998 a).

A Tèrme el factor II el defineix principalment l’DpH (aquesta variable també contribueix 
al factor I, però de manera molt poc important); l’DpH s’oposa a la pCO2 amb una corre-
lació marcada i negativa, fet que il·lustra molt bé que a la part d’aigua avall del sistema 
drenada per la ressurgència de Tèrme es fan evidents unes condicions favorables al 
bescanvi entre les fases líquida i gasosa. Recordem que a Tèrme, a diferència de la Pila, 
on les calcàries estan completament confinades des del punt de vista geològic i des 
d’una perspectiva hidrogeològica l’aqüífer és captiu, l’important aflorament carbonàtic 
de la serra de Guarbes, permet el desenvolupament d’una important zona no saturada 
a les calcàries que introduiria a la part d’aigua avall de l’aqüífer unes condicions favo-
rables al bescanvi abans comentat (i la incidència d’aigües d’infiltració lenta que incor-
porarien, juntament amb la difusió, el CO2 en profunditat).

El factor II a la ressurgència de la Pila el defineix fonamentalment la pCO2 que s’oposa al 
pH, però la variable pH té escàs interès des del punt de vista de la interpretació. Això no 
obstant, es poden analitzar les relacions de la pCO2 amb el cabal (Q) i amb l’DpH, encara 
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que les correlacions no són fortes (en el primer cas, cos 117 = - 0.453 i en el segon, cos 
103 = - 0.241), però precisament comentar aquestes relacions té interès pel fet que són 
poc importants (sobretot tenint en compte que les variables del sistema calcocarbònic 
estan en evolució permanent i les característiques definides a l’ACP de Tèrme, que és 
la ressurgència més baixa del sistema). Així la relació entre la pCO2 i el cabal (Q), que 
estan en oposició, però de manera poc significativa, informaria de la velocitat de trànsit 
i la relació de la pCO2 amb l’DpH indicaria que les condicions de bescanvi entre la fase 
gasosa i la solució no existeixen o, pràcticament, no existeixen, però que aigua amunt 
de la zona inundada que alimenta la ressurgència de la Pila: a la que s’ha definit com es-
tructura càrstica de l’alt Unhòla (o zona no saturada o d’infiltració de l’alt Unhòla) sí que 
existeixen i són importants (Bakalowicz, 1995; Bourges et al., 2001). La zona no saturada 
definida com a estructura càrstica de l’alt Unhòla es caracteritzaria per una fase gaso-
sa important i disponibilitat de CO2 que s’incorporaria a les parts profundes del carst a 
partir de la infiltració lenta i la difusió. I la dissolució en profunditat es desenvoluparia 
gràcies al paper de la infiltració ràpida i, particularment, gràcies a la infiltració en pèrdues 
(forat de l’Unhòla i pèrdua del pla de Tor) que incorporarien el CO2 aportat per la infiltra-
ció lenta i la difusió i explicarien el processos de dissolució en profunditat responsables, 
finalment, de la gènesi d’estructures de drenatge com la que alimenta la Font de la Pila.

La comparació de l’ACP de Joeu i Aigüèira té particular interès, ja que es realitza entre 
els dos exemples de característiques més contrastades dels sistemes aranesos: Joeu 
és el que observa un desenvolupament més càrstic i Aigüèira, el que menys.

En el cas de Joeu el factor I, és el factor temps de permanència de l’aigua a l’aqüífer (o 
també el factor que indica el temps que tarda l’aigua en adquirir una mineralització (és 
el factor que defineix la mineralització). A Joeu s’associen ben posicionades les varia-
bles: HCO3

-, Ca2+, pCO2 i SO4
2-, completament oposades al cabal (Q) (segons el factor 

I). El factor II dóna informació relativa a les aigües d’infiltració oposant alguns dels seus 
marcadors (Cl-, NO3

- i K+) a la T (temperatura), però sense que hi hagi una bona cor-
relació, la T i el K+ no estan ben posicionades. L’DpH no es correlaciona bé amb cap 
variable, possiblement indicant o tenint a veure amb un funcionament hidrodinàmic 
molt complex que influeix de manera molt determinant l’evolució així mateix complexa 
de la variable DpH. La no associació de Q i mineralització (HCO3

- i Ca2+), és més la forta 
oposició (correlació forta i negativa) podria indicar que les reserves de la zona inunda-
da no tindrien gaire importància. En canvi, l’associació de la mineralització i la pCO2, 
sí que podria informar d’una darrera evolució en una zona inundada no menyspreable 
que afavoriria l’elevada correlació positiva entre aquestes variables (recordem que hi ha 
informacions contradictòries sobre la menor o major importància de la zona saturada o 
inundada al sistema de Joeu).

Al sistema d’Aigüèira la situació de les variables en el pla factorial I-II de l’ACP és ben 
diferent. El factor I també és el factor temps de permanència de l’aigua a l’aqüífer (és el 
factor mineralització). No obstant, en el cas d’Aigüèira, el cabal s’associa a la mineralit-
zació amb una correlació forta i positiva. I sabem que les reserves de la zona inundada 
són molt importants (aproximadament 4 hm3) i, a més, en aquest sistema les inter-
pretacions des d’altres variables indiquen en tots els casos que sí que hi ha reserves. 
A més, el sistema d’Aigüèira no té estructura de drenatge. El factor II a Aigüèira està 
molt ben definit per la pCO2 (que també contribueix al factor I, però poc) que s’oposa a 
l’DpH amb una correlació forta i negativa, assenyalant que, en tot moment, existeixen 
unes condicions favorables al bescanvi entre la fase gasosa i la solució (fase líquida) 
del sistema calcocarbònic. El sistema d’Aigüèira és l’únic dels aranesos en què això 
succeeix d’una manera tan evident i definint un eix factorial; en aquest sentit, és ne-
cessari recordar que la conca és pràcticament monàdica i que la infiltració lenta té un 
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paper molt important: processos d’incorporació de CO2 en profunditat i difusió de CO2 
generalitzats a tota la conca que contrastarien amb la infiltració ràpida i la infiltració en 
pèrdues que tindrien un paper molt menor.

De tots els aqüífers en calcàries estudiats a la vall d’Aran, les característiques que 
s’acaben de comentar d’Aigüèira són comparables amb les de la part d’aigua avall del 
sistema Tèrme-Pila, és a dir, amb les característiques que s’observen a la ressurgència 
de Tèrme. En efecte, les ACP de la ressurgència de Tèrme i de la Font d’Aigüèira ens 
indiquen unes condicions molt evidents de bescanvi entre les fases gasosa i líquida; 
condicions, lògicament més marcades a Aigüèira que a Tèrme, però importants en 
ambdós casos. L’explicació es troba en les característiques d’ambdós aqüífers i en la 
situació de les dues fonts: Aigüèira als contraforts calcaris de la muntanya de Vaquèira 
i Tèrme a les calcàries de la serra de Guarbes, en ambdós exemples les zones d’infil-
tració tenen un desenvolupament important en l’àmbit de les seves ressurgències i la 
part superficial dels afloraments calcaris observa sòls ben desenvolupats i, òbviament 
producció de CO2, que determinen unes condicions favorables al bescanvi entre les 
fases gasosa i líquida en cada cas.

Així mateix, Aigüèira és l’únic dels sistemes càrstics aranesos en què les aigües del 
període d’esgotament (o de tendència a l’esgotament) són les menys mineralitzades 
de tot el cicle hidrològic. Això es pot veure molt bé a l’ACP d’Aigüèira en l’espai de 
les unitats estadístiques i en les evolucions dels HCO3

- i Ca2+ (figura 101). Aquesta ob-
servació que, fins i tot, pot semblar paradoxal, no ho és: les seves característiques de 
funcionament (i estructura) determinen que la dissolució es concreti més intensament 
a les parts més superficials de l’aqüífer: infiltració lenta (circulació lenta en profunditat) 
que predomina en el context dels processos i modalitats de flux de l’aqüífer i incorpo-
ració del CO2 als processos de dissolució i manifestació a la descàrrega en el període 
de crescuda (puja i màxims de crescuda) en el que s’assoleix la dissolució màxima i la 
mineralització més important, mentre que al període de tendència a l’esgotament els 
processos de dissolució disminueixen en intensitat (menor disponibilitat de CO2) i, en 
conseqüència, la descàrrega es caracteritza per les aigües menys mineralitzades.

Les observacions de camp indiquen un desenvolupament notable de la morfologia su-
perficial del sistema: dolines de diferents tipologies i rasclers en el conjunt de la conca 
(que és, pràcticament monàdica) i el coneixement hidrològic indica que no hi ha es-
tructura de drenatge. Aquestes observacions estan d’acord amb totes les consideraci-
ons realitzades sobre el tipus de modalitat de flux més important i les característiques 
analitzades del sistema calcocarbònic: la infiltració lenta (i una circulació lenta per al 
conjunt de l’aqüífer) i condicions favorables al bescanvi entre les fases gasosa i líquida. 
Precisament, és la infiltració lenta la que determina el desenvolupament de la morfolo-
gia superficial d’un carst (Bakalowicz, 1980, 1981, 1995), tal i com s’observa al sistema 
d’Aigüèira. A Aigüèira els processos de carstificació s’ubiquen principalment a la part 
superficial del sistema i això ha determinat l’existència d’un ben desenvolupat carst 
superficial o epicarst i de l’escàs o incipient desenvolupament de l’endocarst.

És interessant comparar la situació de les aigües més mineralitzades als hidrogrames de 
cabal d’Aigüèira i Joeu, així com comparar la situació de les aigües més mineralitzades 
a les unitats estadístiques del seus respectius ACP. Al sistema de Joeu la mineralització 
més important al llarg del cicle caracteritza els períodes de tendència a l’esgotament (o 
l’esgotament), és a dir, completament a l’inrevés de com succeeix a Aigüèira.

En els altres sistemes aranesos, Lastoar i Tèrme-Pila succeeix el mateix, és a dir, les 
aigües més mineralitzades també caracteritzen els períodes de tendència a l’esgota-



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

317

ment. A Lastoar cal matisar que les aigües que s’identifiquen com a més mineralitza-
des corresponen al període de tendència a l’esgotament i a les petites crescudes que 
precedeixen la crescuda estacional i també a la part inicial d’aquesta, com ja ha estat 
explicat. Al carst experimental de Baget (França), d’una manera general, les aigües 
més mineralitzades caracteritzen bé els períodes d’esgotament, però en els episodis de 
crescuda es mobilitzen aigües més mineralitzades que procedeixen de les estructures 
reservori (Bakalowicz, 1979 a).

Per acabar és interessant comparar les ACP de les ressurgències de Joeu, Lastoar i la 
Pila (descàrrega de la part d’aigua amunt del sistema de Tèrme-Pila).

De fet, aquests tres sistemes ja presenten característiques físiques comparables: són 
sistemes binaris amb una alimentació en pèrdues ben desenvolupada i estructura de 
drenatge més o menys desenvolupada. En el cas del sistema Tèrme-Pila, l’estructura 
de drenatge és pròpia de la part d’aigua amunt, que té la descàrrega natural, precisa-
ment en la ressurgència de la Pila.

En el cas de Joeu i Lastoar és interessant recordar les analogies existents en la geologia 
i en certes característiques hidrogeològiques: calcàries metamòrfiques devonocarboní-
feres, conca impermeable formada per granitoides del plutó de la Maladeta i/o per peli-
tes i psammites del Carbonífer, paper de la falla de la Maladeta en la situació de les pèr-
dues més rellevants, situació i estructura geològica de les descàrregues naturals, límits 
impermeables... Tots dos sistemes oposen el cabal a la mineralització (HCO3

-, Ca2+), 
però en el cas de Joeu la correlació és forta i negativa i a Lastoar no, doncs el cabal 
(Q) està molt mal definit al pla factorial I-II. També cal remarcar que l’associació de va-
riables (HCO3

-, Ca2+, pCO2, SO4
2- i Na+) que s’observa al factor I és molt més compacta 

a Joeu que a Lastoar; a Lastoar algunes d’aquestes variables (particularment la pCO2) 
també contribueixen al factor II. Així, també és necessari assenyalar el paper del flux: el 
cabal màxim de la ressurgència de Joeu pot ser de l’ordre de 20 vegades superior al de 
Lastoar. La incidència del flux (del factor hidrodinàmic) és particularment important al 
sistema dels Uelhs deth Joeu (que té una ben desenvolupada estructura de drenatge), 
que influeix molt les variables que defineixen la mineralització, les del sistema calco-
carbònic, els sulfats i el sodi. Joeu és el sistema amb el caràcter més càrstic de tots els 
aranesos. A l’ACP de Joeu no és possible analitzar la relació de la pCO2 i l’DpH, mentre 
que a l’ACP de Lastoar aquesta relació amb una correlació poc important i negativa 
s’ha d’interpretar com l’expressió d’unes condicions de bescanvi que existeixen aigua 
amunt de la zona saturada i que encara s’expressen a la ressurgència; recordem que 
aquest tipus de relació és comparable amb la descrita en la cas de la Font de la Pila: 
tant en un cas com en l’altra (i aigua amunt) hi ha una important estructura càrstica a 
les seves respectives zones d’infiltració situades aigua amunt. En efecte, a la Pila hi ha 
la que s’ha definit com estructura càrstica de l’alt Unhòla, molt complexa i a Lastoar 
una estructura que inclou depressions i pèrdues, situades al circ d’Escunhau i, sobre-
tot, una estructura endocàrstica ben representada pel forat de les Lhastres i l’avenc de 
Bargadèra, de caràcter disfuncional i que respon segurament a una conca pretèrita de 
major extensió i que actualment es caracteritza per una circulació tipus escorrentia sub-
terrània (“ruissellement”) que es desenvolupa a partir de les aigües d’infiltració ràpida i 
en pèrdues (com la del llac d’Escunhau). Aquestes estructures càrstiques (morfologies 
exocàrstiques –epicarst– i endocàrstiques), situades aigua amunt de les respectives 
zones saturades dels sistemes de Lastoar i Tèrme-Pila són favorables al bescanvi de 
les fases gasosa i líquida (Bakalowicz, 1995; Bourges et al., 2001).

En el cas de la ressurgència de la Pila, la situació de la pCO2 al pla factorial II, contribu-
eix de manera determinant a la definició d’aquest factor i aporta informació del paper 
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de les aigües d’infiltració ràpida i en pèrdues i, sobretot, de la circulació profunda a 
la zona saturada en una ben desenvolupada estructura de drenatge que alimenta la 
ressurgència. De tots els sistemes estudiats a la vall d’Aran, l’estructura de drenatge 
que alimenta la Pila només és comparable amb la de Joeu i, en menor grau, amb la de 
Lastoar. Així mateix, les concentracions de CO2 a la Pila són properes i comparables a 
les de Joeu. L’aigua de la ressurgència de la Pila encara té capacitat de dissolució, així 
ho indiquen les concentracions de CO2. És a dir, en el sistema Tèrme-Pila, aigua avall 
de la Pila i en direcció a la Font de Tèrme, la circulació profunda, a la zona saturada, ha 
de caracteritzar-se per processos de dissolució que contribuiran progressivament a un 
major desenvolupament de l’estructura càrstica en profunditat.

Al sistema de Joeu, malgrat tenir un caràcter binari molt marcat amb un 13.7% d’aflora-
ments de calcàries i un 86.3% de materials impermeables, existeix una zona no saturada i 
una estructura càrstica (amb formes exocàrstiques i endocàrstiques) en els reduïts aflora-
ments calcaris, on es desenvoluparien molt limitadament la infiltració lenta (i la difusió) que 
aportaria el CO2 a les parts profundes. Aquests processos caracteritzen, com ja s’ha co-
mentat, les respectives zones d’infiltració situades aigua amunt dels sistemes de Lastoar 
i Tèrme-Pila, però l’ACP del sistema de Joeu indica que no hi ha cap relació entre la pCO2 
i l’DpH, segurament com a conseqüència del funcionament hidrodinàmic del sistema. A 
Tèrme-Pila i a Lastoar s’ha pogut accedir, mitjançant l’exploració espeleològica, a l’estruc-
tura subterrània (de les respectives zones no saturades i fins i tot, a la zona saturada en el 
cas de les exploracions subaquàtiques realitzades a la ressurgència de la Pila); mentre en 
el cas de Joeu, de moment, no s’ha pogut pràcticament explorar més enllà dels engolidors 
dels forats d’Aigualluts, Renclusa, Aran, Pois i Nere quan se sap des de la hidrologia i des 
del coneixement de la pròpia evolució del sistema, que en profunditat existeix una estruc-
tura de drenatge molt ben desenvolupada tant a la zona no saturada com a la saturada.

3.3 Sistemes de l’Alt Llobregat i l’Alt Segre

3.3.1 Alt Llobregat i Alt Segre: característiques físiques

3.3.1.1 Introducció

Aquesta segona part de la recerca experimental tracta dels aqüífers en roques calcàries 
situats a l’alt Llobregat i alt Segre.

Les unitats investigades –sistemes del Bastareny i de les Fonts del Llobregat a l’alt Llo-
bregat i sistema de la Fou de Bor a l’alt Segre (Cerdanya)– són les que tenen una major 
significació hidrològica en el context considerat; també s’ha estudiat la circulació hídri-
ca profunda en el massís del Moixeró en diferents conductes càrstics que foren tallats 
durant la realització del Túnel del Cadí (Freixes et al., 1999 b; Ramoneda et al., 1999).

Aquests sistemes estan situats en els Pirineus Orientals, just en la divisòria de les con-
ques internes de Catalunya i de la conca de l’Ebre (riu Segre). En efecte, els sistemes 
de les Fonts del Bastareny i de les Fonts del Llobregat formen part de la conca del 
Llobregat mentre que la Fou de Bor pertany a la conca del Segre. Aquest és, precisa-
ment, un aspecte interessant, doncs la recerca hidrogeològica experimental realitzada 
ha contribuït a definir els límits reals dels sistemes hidrològics i a conèixer la importàn-
cia dels recursos i les reserves de les unitats hidrogeològiques, ja que no coincideixen 
les divisòries superficials amb les subterrànies. Així mateix, l’espai en què es troben els 
sistemes estudiats coincideix amb els límits dels àmbits de competència de la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre i de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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Els relleus en els quals es desenvolupen els sistemes càrstics estudiats són, d’W a E, 
la serra del Cadí, la Moixa i el Moixeró, la Tosa d’Alp, el Puigllançada i la serra de Pedra 
Picada. Al N d’aquests relleus es troba la depressió tectònica de la Cerdanya, que for-
ma part de l’alta vall del Segre.

Els sistemes càrstics impliquen no únicament les capçaleres del Llobregat i del Segre 
sinó també la del Ter. Així, en el sistema càrstic de les Fonts del Llobregat s’hi poden 
considerar part de les altes capçaleres dels tres sistemes fluvials més importants de 
Catalunya: el Llobregat al S, el Segre al N i el Ter a l’E.

L’interès dels sistemes investigats es relaciona, en part, amb la seva situació, doncs 
formen part dels relleus dels Pirineus Orientals, en els quals el clima d’influència més 
mediterrània contrasta notablement amb el clima atlàntic que caracteritza els sistemes 
estudiats a la Val d’Aran. El clima és, doncs, un primer aspecte d’anàlisi i comparació. 
En efecte, l’àmbit dels Pirineus Orientals té un fort component mediterrani i la influència 
atlàntica és menor. Els diferents exemples estudiats tenen un clar caràcter de muntanya 
o d’alta muntanya, però molt menys marcat que els exemples aranesos. En general, 
l’altitud mitjana dels sistemes és inferior i la precipitació en forma de neu, encara que 
significativa, té menys importància que a la Val d’Aran. La precipitació total és també 
inferior. A més, les fonts dels sistemes hidrogeològics de l’alt Llobregat i alt Segre estan 
situades en cotes inferiors a les dels aranesos. El sistema de les Fonts del Llobregat, 
amb la surgència situada a 1300 m, és l’únic exemple comparable amb els sistemes 
aranesos, malgrat que també es troba en una cota inferior.

La comparació dels exemples aranesos amb els situats a l’alt Llobregat i alt Segre té 
interès perquè tots són sistemes d’alta muntanya, és a dir, amb un clar caràcter mun-
tanyenc, però amb marcades diferències. A l’alt Llobregat i l’alt Segre, la precipitació 
en forma de neu i la permanència de la neu al llarg del cicle hidrològic és molt menys 
important que a la Val d’Aran. A més, tots els exemples –aranesos i de l’alt Llobregat i 
alt Segre– es troben en les unitats estructurals inferiors de l’orogen alpí, però en macro-
estructures diferents; amb la particularitat que el sistema de la Fou de Bor està situat, 
almenys en part, en l’estructura neotectònica de la Cerdanya (Roca, 1986).

3.3.1.2 Geologia

Els exemples estudiats estan situats a l’orogen alpí pirinenc, però en el segment dels 
Pirineus Orientals, que és d’estructura sensiblement diferent a la dels Pirineus Centrals. 
Més concretament, els exemples es troben en el mantell del Cadí, que forma part de 
les anomenades unitats alpines inferiors (Muñoz, 1985; Vergés i Martínez, 1988; Vergés, 
1993) (figura 106).

No obstant, en l’anàlisi de la geologia dels sistemes cal tenir present la important evo-
lució geològica prealpina i postalpina. En el cas del sistema de les Fonts del Llobregat 
s’ha de considerar, a part de l’alpina, l’estructura herciniana, que té un paper molt 
important, com es comentarà més endavant. De fet, en el sistema de les Fonts del Llo-
bregat l’estructura geològica és principalment herciniana (Domingo, 1985; Domingo et 
al., 1988). En el sistema de la Fou de Bor, en trobar-se a la vora S de la semifossa de la 
Cerdanya, cal observar com a molt important l’estructura postalpina (Roca, 1986), però 
també s’ha de considerar l’herciniana i l’alpina. Finalment, en relació amb el sistema del 
Bastareny cal recordar la seva situació a la part superior del mantell del Cadí, que té, en 
l’àmbit de la serra del Cadí, una estructura aparentment senzilla –flanc N del sinclinal 
de Ripoll– en calcàries i margocalcàries de l’Eocè. Aquestes consideracions permeten 
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constatar que les unitats hidrogeològiques investigades formen part geològicament del 
mantell del Cadí, però que s’ubiquen en parts d’aquest completament diferents, tant 
des del punt de vista litològic com tectònic.

Figura 106: Situació geològica dels sistemes de l’alt Llobregat i l’alt Segre.

3.3.1.3 Clima

L’anàlisi del clima dels sistemes hidrogeològics estudiats ha de partir de la consideració 
de certes particularitats de la seva situació en el context dels Pirineus.

En efecte, els sistemes es troben als Pirineus Orientals, en una part de la serralada sin-
gularment individualitzada per l’existència al N de la depressió de la Cerdanya, al S de 
les valls del Llobregat –Llobregat i Bastareny–, al SW de la vall de Josa i a l’E de la vall 
del Rigard.

La màxima altitud del conjunt de relleus és el Vulturó, de 2648 m, que es troba a la serra 
del Cadí. Al N hi ha la vall del Segre (Cerdanya), a uns 1000 m d’altitud. Així es constata 
el fort desnivell existent entre el relleu del Cadí i la part més baixa de la depressió cer-
dana. Al S, les Fonts del Bastareny descarreguen a 920 m d’altitud i les del Llobregat a 
1300 m. En conseqüència, es constata que al vessant S els desnivells són tant o més 
importants que al vessant N, almenys a la vall del Bastareny.

Les consideracions realitzades sobre els relleus d’aquest segment de la serralada per-
meten introduir el factor orogràfic com a molt important des del punt de vista climàtic, 
particularment per la seva influència en les precipitacions.

En aquests relleus s’hi desenvolupen part de les altes capçaleres dels principals siste-
mes fluvials de Catalunya: Llobregat, Segre i Ter.

El clima té una forta influència mediterrània. La distància dels relleus més elevats de la 
serra del Cadí al mar Mediterrani és solament de 120 km; mentre que a l’Atlàntic és de 
més de 300 km. Així, les precipitacions tenen una marcada influència mediterrània i, en 
menor grau, també atlàntica (Martin Vide, 1987).
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La precipitació mitjana anual enregistrada a l’observatori de la Molina pel període 1989 
– 1993 és de 993 mm.

El relleus són importants i determinen que els sistemes tinguin un clar caràcter d’alta 
muntanya. En aquest sentit, una part no menyspreable de la precipitació és en forma de 
neu. El mantell nival té una persistència que va de l’hivern fins a la primavera.

3.3.1.4 Processos actuals i del Pleistocè superior

3.3.1.4.1 Glacialisme i periglacialisme

Dels processos desenvolupats en el Pleistocè superior en els relleus abans considerats 
cal remarcar els glacials com a més importants. Els fenòmens glacials es desenvolupa-
ven en una part important dels relleus, però no en tots se’n conserven testimonis i els 
que s’observen no sempre permeten bones reconstruccions paleoambientals. El glaci-
alisme es concretava principalment en glaceres de circ i de vall, però d’escassa entitat. 
Tanmateix, a diferència de la val d’Aran, no s’hi han desenvolupat estudis aprofundits, 
a excepció dels de Gómez (1987) a la Cerdanya i l’Alt Urgell. Al vessant N del massís 
de la Tosa d’Alp, a la vall de coma Oriola, es conserva una morfologia glacial pròpia 
d’una glacera de vall, amb dipòsits associats d’origen glacial (ITGE, 1994 a, b; Llac et 
al., 1988; Llac, 1989; Bordonau, 1992).

El desenvolupament de fenòmens periglacials és també important. En aquest sentit, 
s’observen importants dipòsits d’origen periglacial a la Serra del Cadí, com per exem-
ple, els que caracteritzen els vessants de la zona de descàrrega del sistema càrstic del 
Bastareny.

Com també succeeix a la Val d’Aran, l’estudi de la relació entre el glacialisme i la carsti-
ficació pot tenir un gran interès, però, de moment, pràcticament no s’han desenvolupat 
recerques amb aquesta orientació. Una altra qüestió interessant, com passa a l’Aran, 
són les superfícies d’erosió, que s’haurien d’estudiar i relacionar amb els processos que 
determinen l’evolució del relleu i, en particular, amb la carstificació (Llac et al., 1988; 
Llac, 1989; ITGE, 1994 a, b).

3.3.1.4.2 Hidrologia superficial

En els relleus estudiats a l’alt Llobregat i alt Segre –serra del Cadí, Moixa, Moixeró, Tosa 
d’Alp, Puigllançada i serra de Pedra Picada– es reconeix la divisòria entre la conca de 
l’Ebre i les conques del Llobregat i Ter. En efecte, en aquests relleus s’hi observen les 
conques dels tres rius més importants de Catalunya, principalment les del Segre i Llo-
bregat i, amb un desenvolupament inferior, el Ter. Així, al N, a l’W i en part al S d’aquests 
relleus es desenvolupa part de la capçalera del Segre, al S la del Llobregat i a l’E la del 
Ter. Com succeeix a la Val d’Aran, es produeixen fenòmens de captura càrstica i les 
divisòries de les conques superficials no es corresponen amb les reals.49

El desenvolupament de fenòmens de captura càrstica determina que una part de les 
conques dels afluents –rius de Josa i Cerneres…– del Segre, situats al SW i al l’W de 
la serra del Cadí, siguin drenats subterràniament pel sistema càrstic del Bastareny, que 
finalment desguassa al Llobregat. El mateix passa amb l’alta conca del Rigard, que 
pertany al Ter, la qual és drenada subterràniament pel sistema càrstic de les Fonts del 
Llobregat i que, per tant, forma part de la conca fluvial del Llobregat. També és possible 
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que una part de la xarxa superficial del vessant meridional del Moixeró, que forma part 
del Llobregat, sigui objecte de captura i es dreni subterràniament cap al Segre per part 
del sistema hidrogeològic de la Fou de Bor.

Des del punt de vista de la qualitat de l’aigua i de la seva hidroquímica, totes les aportacions 
–tant les superficials com les subterrànies– que alimenten el riu Llobregat (vessant S dels 
relleus) foren sistemàticament estudiades en diferents cicles hidrològics (Freixes et al., 1996 
b). Aquest treball permeté constatar l’excel·lent qualitat de les aigües de les aportacions 
d’origen subterrani càrstiques, particularment de les Fonts del Bastareny i del Llobregat.

3.3.1.4.3 Hidrologia subterrània i carst

En el context orogràfic considerat, les aigües subterrànies tenen una significació parti-
cularment rellevant. En efecte, a l’alta conca del Llobregat hi ha dues grans aportacions 
d’origen subterrani: les Fonts del Bastareny i les del Llobregat. La Fou de Bor, amb una 
importància hidrològica inferior, es troba al vessant N dels relleus, a la vall del Segre 
(Cerdanya) (Freixes et al., 1999 b; Ramoneda et al., 1999).

Aquests importants aqüífers són de naturalesa càrstica i constitueixen exemples inte-
ressants del carst actual dels Pirineus. Les Fonts del Bastareny són l’expressió del dre-
natge subterrani de la Serra del Cadí formada per calcàries i margocalcàries de l’Eocè, i 
les del Llobregat drenen els relleus que van del Puigllançada al Pedra Picada, els quals 
estan formats per una complexa estructura d’encavalcaments de calcàries del Devonià 
i roques peliticogresoses del Carbonífer. El sistema de la Fou de Bor, que té la seva des-
càrrega natural a la Cerdanya, és el drenatge subterrani del massís del Moixeró, format 
també per materials carbonàtics del Devonià i peliticogresosos del Carbonífer.

A part dels tres exemples de carsts actuals referits, en els seus límits, o bé a escassos 
km, hi ha altres manifestacions hidrogeològiques. Es tracta d’unitats amb una significa-
ció hidrogeològica menor tant per la seva aportació com per les seves reserves i no han 
estat considerades en aquest estudi.

Els fenòmens càrstics pretèrits tenen un desenvolupament més o menys important en 
l’àmbit dels tres sistemes estudiats. En el cas de la conca del sistema de les Fonts del 
Llobregat es coneixen molt poques cavitats. En el sistema del Bastareny es coneixen 
algunes cavitats de desenvolupament vertical a la part alta de la conca; es tracta de 
fenòmens que segurament responen a carstificacions pretèrites, anteriors o bé relaci-
onades amb el Màxim glacial. Així mateix, s’ha de remarcar tot un conjunt de cavitats 
situades a la part baixa de la conca, algunes de les quals presenten activitat hidrològica 
temporal i constitueixen els sobreeixidors que caracteritzen la part d’aigua amunt de la 
descàrrega natural del sistema.

L’exemple de la Fou de Bor és un cas a part, doncs associada a la descàrrega actual 
–surgència de la Fou– hi ha una cavitat important que es coneix com la cova de la Fou 
de Bor (3606 m). La part inferior d’aquesta xarxa (Tuta Freda i Tuta del Barranc) està 
relacionada amb la zona saturada actual de l’aqüífer i funciona com un sobreeixidor 
en crescudes importants; la part superior de la xarxa (Tuta Gran, Tuta de Dalt i Tuta del 
Bosc) no participa de l’activitat hidrològica actual del sistema i s’hi reconeixen impor-
tants dipòsits endocàrstics, particularment d’espeleotemes.

La carstificació ha tingut un desenvolupament notable sobretot en els materials devonians 
situats en l’àmbit de la depressió de la Cerdanya. El carst de la Fou de Bor és possible-
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ment el testimoni més interessant i important, com es comentarà més endavant. Però, a 
més, a la Cerdanya hi ha una quantitat considerable de fenòmens d’interès que, conjunta-
ment amb la Fou de Bor, foren objecte d’una interessant monografia (Canals et al., 1970).

3.3.1.5 Recursos hídrics, protecció i sostenibilitat

L’àrea d’estudi té un interès enorme pel fet de formar part d’un context dels Pirineus 
de característiques geològiques particulars i complexes amb estructures hercinianes, 
alpines i postalpines (neotectònica a la semifossa de la Cerdanya). La seva situació als 
Pirineus Orientals, amb relleus importants i clima d’alta muntanya, i el fet que els siste-
mes hidrogeològics objecte de recerca impliquin la divisòria dels tres principals rius de 
Catalunya (Llobregat, Ter i Segre) són aspectes que també cal considerar.

Així mateix, les diferents característiques físiques dels sistemes hidrològics fan par-
ticularment interessant la seva recerca. Cal remarcar els contrastos entre el carst del 
Bastareny i el de les Fonts del Llobregat pel fet d’estar situats en substrats i estructures 
completament diferents: en el sistema del Bastareny, les calcàries i margocalcàries de 
l’Eocè i el flanc N del sinclinal de Ripoll, i en el sistema de les Fonts del Llobregat, les 
calcàries del Devonià i del Carbonífer inferior i una complexa estructura d’encavalca-
ments hercinians. La Fou de Bor es troba en les mateixes calcàries devonocarboníferes 
que el sistema de les Fonts del Llobregat, però en el vessant N i formant part del con-
text neotectònic de la Cerdanya, context, a més, molt implicat i relacionat amb la gènesi 
i evolució d’aquest carst. La Fou de Bor és l’exemple per excel·lència del carst actual 
a la Cerdanya.

Aquests exemples i el context en el qual es troben constitueixen uns excepcionals labo-
ratoris naturals de recerca, que és el plantejament que s’ha materialitzat en aquest tre-
ball a partir de la creació de conques o sistemes experimentals. A més, el fet de formar 
part del Parc Natural del Cadí-Moixeró afavoreix, encara més, les possibilitats d’utilitzar 
aquests espais com a laboratoris naturals de recerca.

Diferents factors determinen que l’àrea d’estudi, particularment l’alta conca del Llobre-
gat, observi una considerable disponibilitat de recursos hídrics: confluència de condi-
cions climàtiques atlàntiques i mediterrànies que originen, com ja s’ha comentat, unes 
precipitacions mitjanes de 993 mm, un desenvolupament no menyspreable del mantell 
nival i l’existència d’importants reservoris càrstics.

Com es comentarà quan es tracti de les unitats de l’alt Llobregat, l’aportació hídrica 
dels aqüífers càrstics té un important paper en l’alimentació i regulació de l’embassa-
ment de la Baells (Freixes et al., 1999 b; Ramoneda et al., 1999).

El territori que ocupen els carsts del Bastareny, de les Fonts del Llobregat i de la Fou 
de Bor coincideix aproximadament amb l’espai protegit com a Parc Natural del Cadí-
Moixeró, que amb 410 km2 és, per la seva extensió, el segon espai natural protegit de 
Catalunya.

El binomi –Parc Natural del Cadí-Moixeró i carstificació actual– ja fou objecte d’una 
anàlisi específica en el treball de Ramoneda et al. (1999). Efectivament, el Parc Natural 
té tres sistemes càrstics –Bastareny, Llobregat i Bor– que abasten una part considera-
ble de la seva extensió. A més, hi ha una interessant fenomenologia càrstica pretèrita, 
de la qual l’exemple cabdal és la cova de la Fou de Bor. En definitiva, tant pels exem-
ples actuals com pels pretèrits, el carst és un aspecte definitori i característic del Parc 
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Natural del Cadí-Moixeró; es pot assegurar que els carsts actuals constitueixen un dels 
aspectes fonamentals dels processos i de la dinàmica d’aquests relleus.

La figura del Parc Natural introdueix unes condicions favorables a la protecció i la sos-
tenibilitat dels recursos hídrics subterranis, caldrà, però, matisar aquesta relativa situa-
ció de protecció i analitzar les activitats existents en les diferents conques i en els seus 
límits, sobretot en el cas del sistema de les Fonts del Llobregat.

3.3.2 Sistema de les Fonts del Bastareny

3.3.2.1 Introducció

3.3.2.1.1 Generalitats

El sistema càrstic del Bastareny forma part de l’alta conca del Llobregat i abasta la 
pràctica totalitat de la serra del Cadí i, possiblement, part de la Moixa i del vessant S 
del Moixeró (fotos 92 i 93). Aquesta unitat hidrogeològica és l’expressió de la circulació 
subterrània càrstica de la serra del Cadí i l’origen del riu Bastareny, que és un dels aflu-
ents més importants de l’alta conca del riu Llobregat. El carst del Bastareny forma part 
de les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà i Cerdanya.

La descàrrega natural del sistema es realitza per tres surgències permanents i varis 
sobreeixidors o trop-pleins. De les permanents, dues són particularment importants: el 
Bullidor de Sant Esteve (fotos 94 i 95) i l’Adou del Bastareny (fotos 96, 97, 98, 99, 100 
i 101), una tercera, la Font del Violí (foto 102), té una significació menor. Dels sobreei-
xidors destaquen sobretot l’anomenat SC-30 (serra del Cadí-30) (fotos 103 i 104) i el 
Bullidor de la Llet (foto 105).

La seva extensió és aproximadament de 55 km2. L’aportació anual del sistema és con-
siderable i se situa en més de 46 hm3. Les reserves dinàmiques, superiors a 11 hm3, 
s’han de considerar també com a molt importants i, a més, hi ha possibilitats evidents 
que existeixin reserves profundes.

Els recursos del sistema càrstic del Bastareny constitueixen un patrimoni hídric molt im-
portant que alhora té un gran interès des d’un punt de vista estratègic (Collin i Mangin, 
1985; Marsily in MIPT, 1996; Ramoneda et al., 1999; Freixes et al., 1998 d, 1999 b).54

L’aportació del sistema té un paper important com a suport dels ecosistemes existents 
aigua avall i també per la contribució a la regulació de l’embassament de la Baells.

El sistema forma part íntegrament del Parc Natural del Cadí-Moixeró (DOC 353/1983 de 
15 de juliol). I, indiscutiblement, en l’àmbit del carst del Bastareny s’hi troba el patrimoni 
natural més important de l’espai protegit.

L’explotació actual es realitza aigua avall de la descàrrega a partir de la captació de les 
aportacions de les diferents surgències.

3.3.2.1.2 Treballs realitzats i suports

El treball que es presenta a continuació sintetitza els resultats de diferents recerques 
desenvolupades a l’aqüífer càrstic del Bastareny, les quals han comptat amb el suport 
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del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Servei Geològic de Catalunya 
i Junta d’Aigües de Catalunya), del Ministerio de Agricultura (projecte Lucdeme) i de la 
DG-XII de la Unió Europea (projecte CHRX-CT94-0567 A multidisciplinary global appro-
ach of groundwater flows in karstic areas and its consequences for water resources and 
environment studies).

Els anys 1989 i 1990 el sistema càrstic del Bastareny va ser objecte d’un primer estudi 
per part del Servei Geològic de Catalunya que va consistir en la caracterització hidro-
geoquímica, a partir dels ions majoritaris, de les aigües superficials i subterrànies del 
sistema.

L’any 1995, el mateix equip del Servei Geològic, posteriorment incorporat a la Junta 
d’Aigües, va equipar els principals punts de sortida del sistema amb instrumentació 
digital (enregistrament en continu de nivell, temperatura i conductivitat de l’aigua) i va 
instal·lar una estació meteorològica automàtica i alguns pluviòmetres totalitzadors a la 
part mitjana i alta de la conca.

Durant els anys 1995, 1996 i 1997 el sistema càrstic del Bastareny va ser una de les 
conques experimentals objecte d’estudi del projecte de la Unió Europea A multidisci-
plinary global approach of groundwater flows in karstic areas and its consequences for 
water resources and environment studies. Aquest projecte ha permès aprofundir en el 
coneixement de l’estructura i el funcionament d’aquest sistema, sobretot a partir de la 
utilització de nous marcadors hidrogeològics com ara elements traça, radó, radioactivi-
tat global, gasos dissolts i isòtops ambientals.

Aquests treballs han possibilitat una primera caracterització hidrològica general del sis-
tema. El monitoratge ha estat fonamental en les recerques realitzades.

En el marc de les recerques desenvolupades també s’han realitzat filtratges de la fauna 
de microcrustacis de l’ecosistema càrstic en les diferents surgències del sistema que 
han aportat una interessant fauna de copèpodes (Harpacticoida i Cyclopoida), però els 
resultats no es presentaran en aquest treball.

Actualment la infraestructura instrumental bàsica es manté amb l’objectiu d’obtenir 
sèries de dades hidrològiques plurianuals (imprescindibles per a la modelització del 
funcionament del sistema) i de disposar d’una base sòlida per a futurs nous treballs de 
recerca: millora del coneixement del funcionament i l’estructura de les zones saturada 
i no saturada de l’aqüífer, realització de recerques ecològiques i hidrobiològiques (foto 
106), etc.

El sistema càrstic del Bastareny ha estat objecte d’una guia de camp, encara inèdita, 
que, a part de caracteritzar des de la perspectiva hidrològica el sistema, proposa tres 
itineraris per a conèixer la descàrrega natural i la conca d’alimentació. Aquesta guia 
del sistema es va realitzar en el marc de la Xarxa Temàtica de la CIRIT: “Aproximació al 
coneixement del cicle hidrològic: metodologia i implicacions en la gestió dels recursos 
hídrics”. La guia ha de servir com a suport en futures recerques, i també pot tenir espe-
cial interès en iniciatives d’educació ambiental, sobretot si es considera l’escàs material 
de divulgació dedicat a la hidrologia. Així mateix s’ha elaborat una segona guia dedica-
da al coneixement del sistema que insisteix en la metodologia d’enfocament sistèmic 
i interdisciplinària a partir de la informació aportada per les surgències; aquest treball 
considera la importància dels recursos i reserves hídriques de l’aqüífer del Bastareny 
en el context de l’alta conca del Llobregat i dels usos de recursos d’aigua històrics i 
actuals de les diferents activitats econòmiques i de l’abastament d’aigua potable.
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3.3.2.1.3 Equipament instrumental

El sistema càrstic del Bastareny fou equipat amb tres estacions automàtiques per a la 
mesura del nivell, la temperatura i la conductivitat de l’aigua a les tres surgències per-
manents del sistema (una amb un pluviòmetre). Dues estacions mesuraven el nivell de 
l’aigua a la principal aportació superficial del sistema i a un punt del riu que constitueix 
l’aportació total (subterrània + superficial) del sistema (foto 107). L’estació meteorolò-
gica és completa (temperatura, humitat relativa, radiació global, paràmetres de vent i 
pluja) i es troba a 1390 m (foto 108). A més, es disposava d’un pluviòmetre totalitzador 
(foto 109) (figura 107).

Figura 107: Mapa de situació de l’equipament instrumental del sistema de les Fonts del Basta-
reny.

El monitoratge permeté definir el sistema com una unitat experimental de referència: la 
millor equipada dels sistemes hidrogeològics experimentals de Catalunya i, sens dubte, 
una de les més ben equipades d’Europa.

El sistema càrstic del Bastareny, en formar part de Parc Natural del Cadí, constitueix un 
excepcional laboratori natural per al desenvolupament de recerques interdisciplinàries i 
iniciatives d’educació ambiental.

3.3.2.2 Característiques físiques

3.3.2.2.1 Introducció

El sistema càrstic del Bastareny es troba a la capçalera del riu Llobregat i constitueix el 
drenatge subterrani del vessant S de les serres del Cadí, la Moixa i el Moixeró en bona 



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

327

part de la seva extensió. Aquests relleus, orientats W-E, tenen una longitud d’uns 23 km 
i una amplada mitjana propera als 3 km. La zona de descàrrega se situa a l’extrem oc-
cidental de la conca (entre 4 i 5 km a l’W del poble de Bagà) i dóna lloc al riu Bastareny, 
un dels principals afluents del riu Llobregat a la seva capçalera.

El sistema es desenvolupa entre els 2648 m d’altitud del Vulturó, cota màxima de la 
serra del Cadí, i els 905 m de la Font del Violí, surgència més baixa del sistema.

L’aqüífer és drenat per tres surgències permanents, l’Adou del Bastareny (956 m), el Bu-
llidor de Sant Esteve (920 m) i la Font del Violí (905 m) (la captació de la qual constitueix 
l’abastament públic de Bagà), i per nombroses surgències temporals (sobreeixidors) 
aigua amunt de l’Adou, d’entre les quals destaca el SC-30 (976 m). A més, cal remarcar 
l’existència del Bullidor de la Llet, trop-plein situat al torrent de la font del Faig, vessant 
S de la Moixa-Moixeró.

A la part alta de la conca hi ha un ben desenvolupat carst superficial en el qual és parti-
cularment remarcable l’aqüífer epicàrstic de la Font Tordera (fotos 110, 111 i 112).

La Font Tordera és una surgència permanent situada a 2430 m d’altitud. Les observa-
cions de terreny permeten assegurar que hi ha altres aqüífers de tipus epicàrstic a la 
conca del sistema (Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a, 1995; Freixes et al. 1999 b; 
Jones et al. 2004).

Com a conseqüència de la implicació en la carstificació de materials només en part 
calcaris –com per exemple les margues i gresos que hi ha a les formacions Armàncies, 
Sagnari i Cadí– el sistema es pot definir com un merocarst.

Encara que el sistema té, en els afloraments calcaris, una alimentació predominant-
ment difusa, no es pot considerar com un sistema monàdic estricte, doncs l’existèn-
cia de nivells que, si més no localment, es poden comportar com a impermeables 
–margues i gresos– fan que tingui un cert caràcter binari, però poc marcat. Però, a 
més, a la Moixa i el Moixeró, hi ha afloraments de roques impermeables que podrien 
donar al sistema un caràcter més binari. En conseqüència, possiblement la part amb 
un caràcter més binari del sistema podria estar relacionada amb els relleus de la Moi-
xa i el Moixeró.

3.3.2.2.2 Geologia

La geologia del sistema càrstic del Bastareny és, bàsicament, la del relleu que forma 
la serra del Cadí. Per tant, els materials implicats en el sistema són els del mantell del 
Cadí, principalment les unitats litostratigràfiques del Cenozoic. Tanmateix, és possible 
que part dels relleus meridionals de la Moixa i el Moixeró formin part del sistema i, per 
tant, hi estarien implicats els materials del Mesozoic i del Paleozoic.

El mantell del Cadí és una estructura que forma part de les unitats al·lòctones inferiors 
dels Pirineus. Està format per una important successió de materials del Paleozoic, una 
representació menor del Mesozoic i una potent sèrie de materials del Cenozoic (Eocè), 
que és on s’ha desenvolupat principalment el sistema càrstic del Bastareny. En la seva 
part frontal limita amb la Conca de l’Ebre –avantpaís autòcton– mitjançant l’encaval-
cament de Vallfogona, i en la seva part interna limita amb la Zona Axial –apilament 
antiforme– mitjançant l’encavalcament de serra Cavallera. A l’W limita amb la Unitat 
Sudpirinenca Central i a l’E amb la Unitat Superior de l’Empordà.
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Figura 108: Mapa geològic del sistema de les Fonts del Bastareny (part oriental).

El mantell del Cadí té com a límit superior l’encavalcament inferior del Pedraforca –
mantell inferior del Pedraforca– i com a límit inferior l’encavalcament de Vallfogona,55 
sota del qual hi ha els materials del mantell del Serrat amb margues i evaporites forma-
des per guixos i, de manera menys important, per halita (Formació Beuda).

La geologia de la serra del Cadí és aparentment senzilla, però analitzada en detall té 
un cert grau de complexitat. La complexitat la introdueixen l’existència d’unitats lito-
lògiques o litostratigràfiques de contrastada naturalesa, els canvis laterals i verticals 
de fàcies que experimenten aquestes unitats i, també, la presència d’encavalcaments 
i retroencavalcaments i de falles transversals associades. Així com altres estructures 
menors, particularment un ben desenvolupat sistema de diàclasis.

Els materials implicats en el carst actual de la serra del Cadí es poden sintetitzar en les 
següents unitats de baix a dalt: fàcies garumniana, Fm Cadí, Fm Sagnari, Fm Corones 
i Fm Armàncies (figura 108) (fotos 113 i 114).

Les unitats del Garumnià constitueixen la transició del Mesozoic al Cenozoic i estan 
formades per calcàries, gresos i lutites vermelles (fàcies garumniana). Els materials del 
Garumnià constitueixen la base dels penya-segats que caracteritzen la formació Cadí 
al vessant N de la serra del Cadí, és a dir, a la Cerdanya.

La formació Cadí està constituïda per calcàries, margues i margocalcàries amb una 
potència de 250 m. És la unitat carbonàtica més important i la que determina el relleu 
estructural que caracteritza la serra del Cadí. Constitueix la base de les diferents unitats 
cenozoiques de l’Eocè i de la seva implicació o no en l’estructura del sistema en poden 
dependre importants conseqüències hidrogeològiques. La formació Cadí passa lateral-
ment i al sostre a la formació Sagnari. L’edat de la formació Cadí és Ilerdià inferior-mitjà.
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La formació Sagnari està constituïda principalment per margues i margocalcàries i, en 
menor grau, per calcàries. A la serra del Cadí la potència és variable segons la transver-
sal entre 100 i 250 m. L’edat és Ilerdià superior.

La formació Corones56 està constituïda per dues unitats o membres: una d’inferior de-
trítica i una de superior calcària. La potència del conjunt pot variar entre 70 i 320 m. La 
unitat detrítica té grauvaques, llims, margues i nivells calcaris a la part inferior, i sorres 
siliciclàstiques, llims vermells i algun nivell conglomeràtic a la part superior. La unitat 
calcària està formada per calcàries, margues i llims. L’edat és Cuisià inferior (el límit 
inferior pot arribar fins l’Ilerdià inferior).

La formació Armàncies constitueix una unitat de gran complexitat pels importants canvis 
de fàcies que experimenta. El seu límit inferior és la formació Corones i el superior la for-
mació Vallfogona. La potència varia entre els 550 m i 600 m. Els autors que han estudiat 
l’àmbit regional en què es desenvolupa parlen de tres unitats o formacions diferents entre 
els referits límits: la formació Armàncies, la formació La Penya i la formació Terrades. L’edat 
de la formació Armàncies és Cuisià inferior-Cuisià superior. Segons Giménez (1993) la Fm 
Armàncies es desenvolupa entre Adraén i el riu Llierca. No obstant, la unitat inferior de l’Ar-
màncies es desenvolupa en un àmbit geogràfic més extens que abasta des d’Adraén fins a 
Terrades. En l’àmbit geogràfic del riu Llierca hi ha pròpiament la Fm Penya. Es tracta d’una 
formació de naturalesa molt calcària amb tres unitats ben diferenciades (Penya 1, 2 i 3).

Giménez (1993) considera que l’Armàncies de la serra del Cadí està formada per quatre 
unitats (Armàncies 1, 2, 3 i 4) amb els següents materials: calcàries, margues, margo-
calcàries, calcàries bioclàstiques, bretxes calcàries i gresos. És a dir, es tracta d’una 
successió molt carbonàtica, però amb fàcies margoses i gresoses. Les unitats Armàn-
cies 3 i 4 equivalen lateralment, cap a l’E, a la Fm Penya.

Els canvis laterals de fàcies que experimenta internament la Fm Armàncies són molt 
importants i tenen fortes implicacions en la hidrogeologia del sistema càrstic del Basta-
reny. En direcció E desapareixen pràcticament les potents unitats calcàries que es reco-
neixen bé en la transversal de la canal Varidana. És a dir, es produeix un marcat canvi de 
fàcies de calcàries a una ritmita amb nivells de margues, calcarenites i gresos. Aquest 
marcat canvi de fàcies defineix la descàrrega natural del sistema càrstic del Bastareny. 
La cartografia geològica il·lustra molt bé que el canvi de fàcies és més evident i marcat, 
precisament, on es troben les surgències del sistema (Martínez, inèdit).

La presència de nivells de margues i margocalcàries i de gresos en les quatre unitats 
de la Fm Armàncies i en les Fms Cadí, Sagnari i Corones fa que el sistema càrstic del 
Bastareny es pugui definir com un merocarst.

No existeix cap estudi específic de la geoquímica inorgànica de les diferents formaci-
ons eocenes, però el treball de Giménez (1993) permet constatar que els nivells peliti-
cogresosos i calcaris de l’Armàncies tenen ciments calcítics, i el mateix succeeix a les 
Fms Sagnari i Cadí. El que és particularment interessant de remarcar és que la unitat 
siliciclàstica roja de la Fm Corones també té el ciment de naturalesa calcítica.

Des del punt de vista de la geoquímica orgànica té interès assenyalar el paper de les Fms 
Armàncies i Corones com a roques mare de petroli (Permanyer et al., 1988; Clavell, 1991).

Si el vessant S de les serres de la Moixa i del Moixeró, com sembla, forma part del siste-
ma, s’hi veurien implicats, a part dels cenozoics, els materials del Paleozoic i Mesozoic. 
Del Paleozoic hi hauria les pelites i psammites del Carbonífer, i les lutites i riolites del 
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Estefano-Permià. Del Mesozoic, les calcàries del Cretaci. De la transició Mesozoic-
Cenozoic hi ha la fàcies garumniana. I del Cenozoic, les quatre unitats de naturalesa 
carbonaticodetrítica ja descrites en tractar la litologia de la serra del Cadí, és a dir, les 
formacions Sagnari, Cadí, Corones i Armàncies.

A més, en el sistema hi ha importants formacions superficials del Quaternari relaciona-
des amb diferents processos: glacialisme, periglacialisme, carstificació i pedogènesi.

Els materials de la serra del Cadí formen part del flanc N del sinforme de Ripoll, que és 
una estructura interna del mantell del Cadí.

Més en detall, la geometria o estructura interna de la serra té una certa complexitat. Un 
aspecte important són les estructures imbricades formades com a conseqüència dels 
encavalcaments i retroencavalcaments alpins. Aquestes estructures afecten la continu-
ïtat de les unitats litològiques i determinen un increment molt important de la potència 
de les formacions calcàries tant en superfície com en profunditat.

El flanc septentrional del sinclinal té, a la serra del Cadí, un cabussament al S que varia 
entre 35 º i 70 º, segons la transversal que es consideri, però, com ja s’ha comentat, 
amb complicacions per l’existència d’estructures associades a encavalcaments.

La part inferior del flanc del sinclinal és tallada en profunditat per l’encavalcament de 
Vallfogona. Aquest encavalcament posa en contacte les formacions carbonàtiques de la 
serra del Cadí amb les evaporites i argiles de la formació Beuda (mantell del Serrat), apro-
ximadament a uns 2500 m sota el nivell del mar, és a dir, a una profunditat d’uns 3400 m 
per sota de la surgència principal del sistema, que és el Bullidor de Sant Esteve (920 m).

Com a part important de l’estructura tectònica alpina cal referir l’existència de falles 
transversals de direccions, aproximadament, NE-SW i NW-SE, que tallen les diferents 
unitats litològiques, i també hi ha una important xarxa de diàclasis. El paper de les falles 
pot ser particularment important des del punt de vista hidrogeològic ja que afavoreixen 
la connexitat hidrogeològica, fins i tot d’unitats litològiques de característiques ben 
contrastades (calcàries i detrítiques), i també perquè posen en contacte unitats carbo-
nàtiques estratigràficament separades per unitats detrítiques. Per exemple, a l’extrem 
occidental de la serra, els materials de la formació Armàncies es posen en contacte 
amb les calcàries de la formació Cadí mitjançant una falla d’orientació NNE-SSW. En 
general, hi ha desplaçaments originats per falles transversals i també pels encavalca-
ments que posen en contacte mecànic les diferents unitats litostratigràfiques.

L’aqüífer es desenvolupa fonamentalment en les calcàries i margocalcàries de l’Eocè –
formació Armàncies, que inclou els nivells 3 i 4, de naturalesa més calcària, equivalents 
a la Fm Penya–, però, com ja s’ha comentat, cal considerar la possible implicació de 
les formacions Corones, Sagnari i Cadí, tant a la conca d’alimentació com a l’estructura 
càrstica profunda del sistema, és a dir, a la seves zones no saturada i saturada.

El sistema té un caràcter binari poc marcat, doncs com ja s’ha comentat hi ha petites 
parts de la conca d’alimentació amb pelites i gresos (i margues) amb un cert escola-
ment superficial que són drenades per l’aqüífer càrstic (torrent de Murcurols...). És a dir, 
a la conca hi ha afloraments que es comporten com a impermeables. Del conjunt de 
formacions, la unitat detrítica de la Fm Corones és la que té unes característiques més 
evidents com a unitat impermeable o de baixa permeabilitat.

En el límit geològic meridional del sistema hi ha l’encavalcament del Pedraforca que 
posa en contacte la Fm Armàncies i les calcàries del Cretaci. En aquest contacte s’hi 
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ubiquen importants olistòlits de Keuper. En alguns casos aquests afloraments formen 
part de la conca càrstica.

Des del punt de vista geològic existeix un límit inferior a gran profunditat definit per l’en-
cavalcament de Vallfogona (i els materials de la part superior del mantell del Serrat), però 
s’ha de suposar que la circulació més profunda del sistema ha de situar-se a una cota molt 
superior a la de la referida estructura. En tractar dels límits s’analitzarà aquesta qüestió.

Més a l’E de les surgències –Adou, Bullidor de Sant Esteve i Violí– els nivells calcaris de 
la Fm Armàncies desapareixen completament. I al NE de Bagà s’esfilagarsen i s’apri-
men molt els nivells calcaris de la Fm Cadí.

3.3.2.2.3 Clima i vegetació

En l’apartat introductori dels sistemes de l’Alt Llobregat-Cerdanya s’han facilitat les 
característiques generals del clima, que són les que corresponen als Pirineus Orientals.

En el sistema càrstic del Bastareny hi ha un equipament instrumental que aporta dades 
força interessants. D’una banda hi ha l’estació meteorològica automàtica situada prop 
del coll de la Bena (vessant del torrent de Murcurols) i, de l’altra, un pluviòmetre totalit-
zador situat a la Font del Violí. L’estació, actualment integrada a la Xarxa Automàtica del 
Servei Meteorològic de Catalunya, enregistra en continu temperatura, humitat relativa, 
radiació global, velocitat i direcció del vent i precipitació. Està situada a cota 1390 m.

A la figura 109 i a les taules 31 a 35 hi ha una síntesi de les característiques meteorolò-
giques bàsiques en aquest indret. En els tres anys que es disposa de dades, els mesos 
més humits han estat els de novembre, desembre i gener, amb febrer i març com a més 
eixuts. En resulta un mòdul de precipitació anual superior als 1100 mm.

Figura 109: Precipitació i temperatura mitjanes mensuals del període octubre-95 / setembre-98 
al coll de la Bena (Gisclareny).
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El rang de temperatures és força ample, amb mínimes molt baixes (-11.0 ºC) i màximes 
relativament suaus (30.7 ºC). La mitjana de temperatures se situa entorn els 9.0 ºC. Les 
temperatures mitjanes mensuals varien dels menys de 2.0 ºC del mes de gener fins els 
més de 17.0 ºC del mes de juliol.

PLUJA TOTAL

(mm)

ETo TOTAL

(mm)

PLUJA MÀXIMA DIÀRIA

(mm / dia)

OCT-95/SET-96 1283.6 579.1 95.6 / 16.12.95

OCT-96/SET-97 1130.0 624.5 62.8 / 11.11.96

OCT-97/SET-98 995.3 580.5 104.0 / 18.12.97

MITJANA 1136
594.7

(52% de P total)

Taula 31: Precipitació i evapotranspiració a l’estació meteorològica de coll de la Bena (1390 m).

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

1995 44.0 92.0 279.2

1996 286.2 35.0 38.0 111.4 132.0 68.8 48.8 96.8 51.4 71.4 222.0 164.4

1997 164.4 14.0 0.0 37.0 95.4 159.8 108.8 64.2 28.6 90.4 144.8 170.2

1998 49.2 12.6 9.0 86.8 98.4 47.5 29.6 148.6 108.2

MITJANA 166.6 20.5 15.7 78.4 108.6 92.0 62.4 103.2 62.7 68.6 152.9 204.6

Taula 32: Precipitació mensual a l’estació meteorològica del coll de la Bena (1390 m).

TEMPERATURA  
MITJANA

TEMPERATURA  
MÍNIMA

TEMPERATURA  
MÀXIMA

OCT-95/SET-96 8.56 -11.0 / 21.02.96 29.9 / 24.07.96

OCT-96/SET-97 9.45 -7.1 / 04.01.97 27.1 / 10.08.97

OCT-97/SET-98 * -5.3 * / 13.04.98 30.7 / 10.08.98

MITJANA 9.01

Taula 33: Temperatura de l’aire a l’estació meteorològica del coll de la Bena (1390 m).
* = no hi ha dades entre el 14.01 i el 05.04 de 1998.
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GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

1995 11.2 6.1 3.0

1996 2.6 0.8 3.8 6.8 10.1 14.7 16.7 15.5 11.2 9.2 5.0 2.8

1997 1.3 5.3 8.7 8.8 11.2 13.7 15.8 17.1 14.4 11.5 5.1 3.3

1998 * * * 4.4 10.5 15.4 18.7 17.7 13.5

MITJANA 1.95 3.05 6.25 6.67 10.60 14.60 17.07 16.77 13.03 10.63 5.40 3.03

Taula 34: Temperatura mitjana mensual a l’estació meteorològica del coll de la Bena (1390 m).
* = no hi ha dades entre el 14.01 i el 05.04 de 1998.

VELOCITAT DEL VENT MÀ-
XIMA (m/s)

HUMITAT RELATIVA MÍNI-
MA (%)

OCT-95/SET-96 8.9 / 03.06.96 6.8 / 18.02.96

OCT-96/SET-97 9.9 / 07.10.96 4.7 / 06.02.97

OCT-97/SET-98 8.8 * / 03.08.98 8.8 * / 06.08.98

Taula 35: Velocitat del vent i humitat relativa a l’estació meteorològica del coll de la Bena (1390 
m (* = no hi ha dades entre el 14.01 i el 05.04 de 1998).

La vegetació potencial de la part mitjana i baixa de la conca la constitueixen rouredes 
i pinedes de pi roig, amb sotabosc de boix i sislèria. Actualment aquesta vegetació es 
conserva entre els 1100 i els 1400 m. Als vessants més solells, de tota manera, hi do-
minen els matollars (boixeda calcícola xerotermòfila) i prats calcícoles mesòfils. Fins als 
1600 m, a les obagues també hi ha formacions de faig amb boix. La part alta de la con-
ca que coincideix amb les zones culminants de la serralada està dominada per cingles, 
tarteres i roquissers molt poc vegetats; a les àrees en què es troben sòls més o menys 
constituïts hi destaquen les pastures calcícoles xeròfiles d’ussona.

3.3.2.2.4 Límits, extensió i paràmetres físics del sistema

Els límits del sistema, en l’estat actual de coneixement hidrogeològic, només es poden 
aproximar. Aquesta aproximació es pot fer basant-se principalment en criteris geolò-
gics i també en certs criteris hidrogeològics, com les característiques de la zona de 
descàrrega i dels seus diferents dispositius i el balanç hidrogeològic.

D’acord amb la geologia, a continuació es fa un seguit de consideracions relatives als 
límits. El meridional i l’oriental són relativament fàcils de definir, però el septentrional i 
l’occidental són més problemàtics i difícils d’establir.

El límit meridional el defineixen els materials peliticogresosos (i margocalcaris) de la part 
superior de la Fm Armàncies (unitat 4), que són impermeables o de baixa permeabilitat. 
Els materials que constitueixen aquest límit són tallats per l’encavalcament inferior del 
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Pedraforca, que els posa en contacte amb les calcàries del Cretaci. A la part superior 
dels materials peliticogresosos de l’Armàncies, just en el mateix contacte mecànic, s’hi 
ubiquen olistòlits de dimensions hectomètriques, i fins i tot quilomètriques, formats per 
materials del Keuper.

El límit occidental té una certa indeterminació, doncs en aquesta part de la serra del 
Cadí existeixen vàries unitats hidrogeològiques d’escassa entitat que drenen cap al 
Segre. Això no obstant, el límit cal situar-lo pràcticament en els contraforts més occi-
dentals de la serra, tenint present que les referides unitats han de tenir una conca molt 
reduïda.

El límit oriental cal situar-lo a la zona de descàrrega del sistema, que està controlada per 
l’important canvi lateral de la fàcies de calcàries de la Fm Armàncies (equivalent a Fm 
Penya) a la fàcies de gresos, lutites i margocalcàries (ritmita) de la mateixa Fm Armàn-
cies. Així, les dues surgències permanents més orientals, la Font del Violí i el Bullidor de 
Sant Esteve, marquen aquest límit. La cartografia geològica i el bloc diagrama geològic 
i hidrogeològic il·lustren molt bé aquest límit (figures 108, 110 i 111).

Figura 110: Bloc diagrama del sistema de les Fonts del Bastareny.

A més, cal assenyalar que al torrent de la font del Faig (torrent del Forat), a relativament 
poca distància del Bullidor de Sant Esteve –1.25 km–, hi ha una font temporal, però 
important, coneguda com el Bullidor de la Llet. Es tracta d’un sobreeixidor situat estra-
tigràficament per sota del membre detrític vermell de la Fm Corones. El Bullidor de la 
Llet es posa en funcionament com a conseqüència del desbordament de l’estructura 
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càrstica inundada que es desenvolupa en la successió carbonàtica infrajacent al nivell 
vermell de la Fm Corones formada per les Fms Sagnari i Cadí (figures 111 i 112).

Figura 111: Situació geològica de les diferents surgències (Violí, Bullidor de Sant Esteve i Adou) 
a la Fm Armàncies (equivalent a Penya-1 i Penya-2) i del Bullidor de la Llet situat a la base la Fm 
Corones. Tall 1-1’ (figures 114 i 115), tall 2-2’ (figures 116 i 117), tall 3-3’ (figures 118 i 119) i tall 
4-4’ (figura 120).

El límit septentrional és problemàtic, doncs no es pot assegurar la implicació de deter-
minades unitats, com és el cas de les formacions eocenes –Sagnari i Cadí– situades, 
estratigràficament, per sota de la formació Corones, en tota la seva extensió a les serres 
del Cadí, Moixa i Moixeró. Aquesta és una qüestió important, doncs les unitats Sagnari 
i Cadí són de naturalesa eminentment calcària i, per tant, amb clares possibilitats de 
formar part del sistema. En efecte, a nivell de la conca i de la part superior de la zona 
no saturada és factible suposar la implicació d’aquestes unitats per raons diverses: la 
fracturació que afecta a les diferents unitats litològiques, la descompressió de la part 
superior del massís i la importància de l’epicarst amb formes càrstiques en els diferents 
nivells margocalcaris i calcaris de les formacions Armàncies, Corones, Sagnari i Cadí 
dels replans de la part superior del massís. En aquesta part superficial existeixen també 
aqüífers epicàrstics dels quals n’és un bon exemple el de la Font Tordera. A més, la im-
portant aportació hídrica del sistema (volum de trànsit del sistema) obliga a considerar 
la màxima superfície possible de la serra del Cadí i dels relleus limítrofs –vessant S de 
la Moixa i del Moixeró– en la definició de la conca d’alimentació (balanç hidrogeològic).

Així mateix, és raonable plantejar la implicació de les unitats Sagnari i Cadí en profundi-
tat. De l’estructura càrstica inundada que s’hi desenvoluparia en seria un bon indicador 
el Bullidor de la Llet (figura 112). A les conclusions es tractarà d’aquesta qüestió. És 
interessant considerar el paper que puguin tenir en profunditat les falles transversals 
que en superfície s’observa que tallen les diferents unitats eocenes. En aquest sentit, 
és probable que es pugui considerar el paper d’una d’aquestes fractures en la situació 
i gènesi del Bullidor de la Llet.

En definitiva, en el cas que les formacions Sagnari i Cadí formin part del sistema, el 
límit septentrional, tant en superfície com en profunditat, pot estar format pels materials 
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infrajacents de la Fm Cadí, és a dir, per la fàcies garumniana: nivells de gresos i lutites 
vermells. La formació Corones constituiria un límit situat a l’interior del sistema.

La definició del límit inferior del sistema és una qüestió oberta. Per les característiques 
de l’estructura tectònica, les unitats carbonàtiques –Fms Armàncies, Sagnari i Cadí– es 
desenvolupen a gran profunditat53 i, en conseqüència, el límit inferior és difícil de preci-
sar, però ha de trobar-se a l’interior de les mateixes calcàries –Fms Armàncies, Sagnari 
i Cadí–, aproximadament, just fins on, en profunditat, els processos de carstificació 
s’hagin desenvolupat (vegeu figura 110).

Figura 112: Detall de la geologia de la zona de descàrrega: d’aigua amunt (primer pla) a aigua 
avall.
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El Bullidor de Sant Esteve i l’Adou i els seus sobreeixidors immediats indiquen el desen-
volupament d’una important estructura càrstica inundada en les unitats carbonàtiques 
de la Fm Armàncies (equivalents de la Fm Penya) suprajacents de la Fm Corones. Això 
il·lustra el paper que té aquesta formació com a límit situat a l’interior del conjunt de 
formacions carbonàtiques.

Des de l’estructura càrstica profunda –zona inundada profunda–, ubicada a les cal-
càries i margocalcàries de la Cadí i la Sagnari, s’alimentaria el Bullidor de la Llet, però 
també es podria alimentar, si la permeabilitat de la formació Corones –estructura com-
plexa de diàclasis, falles transversals i buits per carstificació– ho permetés, el Bullidor 
de Sant Esteve i potser les altres fonts del sistema. Quan s’abordi el model conceptual 
es tractarà d’aquesta qüestió.

La formació Corones amb el seu nivell detrític vermell format per gresos i lutites pot 
constituir un límit impermeable. Però, a partir de les consideracions que s’han realitzat, 
aquesta formació més aviat ha d’entendre’s com un límit relatiu i discontinu que esta-
ria situat a l’interior del sistema i que tindria, a la part superficial del mateix, un paper 
limitat en l’espai i més aviat local. L’aqüífer epicàrstic de la Font Tordera il·lustraria molt 
bé aquest caràcter de límit impermeable local de la formació Corones. El nivell vermell 
de la Fm Corones es podria definir com una barrera o límit impermeable entre dos 
conjunts de roques carbonàtiques, però que com a conseqüència de la fracturació no 
seria del tot homogeni i continu. Al camp s’observen estructures que desplacen aquest 
nivell i que poden afavorir que es posin en contacte les successions carbonàtiques su-
prajacents (Fm Armàncies) i infrajacents (Fm Sagnari i Fm Cadí). Així, localment, la Fm 
Corones tindria un caràcter discontinu. Així mateix, la fracturació també ha d’influir la 
permeabilitat del nivell detrític vermell de la Fm Corones.

Si s’exceptuen els afloraments d’extensió relativament poc important que es com-
porten com a impermeables o quasi impermeables –alguns afloraments de del nivell 
detrític vermell de la Fm Corones, nivells pelítics, margosos i gresosos de les Fms 
Armàncies i Sagnari…–, els límits de l’aqüífer i els del sistema són pràcticament els 
mateixos. Per tant, els afloraments de la Fm Armàncies (i de les Fms Sagnari i Cadí) 
amb una alimentació de tipus més aviat difús fan que aquesta unitat hidrogeològica 
–sobretot la part més extensa que correspon als afloraments de la Fm Armàncies– si-
gui quasi assimilable a un carst d’alimentació predominantment autòctona. En efecte, 
a part de la conca del riu de Josa (riu de Cerneres), el Murcurols i els torrents i rierols 
del vessant septentrional situats, més o menys, en els límits del sistema, no hi ha 
pròpiament una xarxa hidrològica superficial a la serra del Cadí. Aquestes caracte-
rístiques indiquen un predomini de l’alimentació autòctona enfront d’una alimentació 
en pèrdues que tindria un paper menor. No obstant, a la Moixa i Moixeró, on la conca 
presenta afloraments de naturalesa completament impermeable, l’alimentació podria 
tenir un caràcter més al·lòcton; de totes maneres, cal un reconeixement de camp que 
ho faci més palès.

Un altre aspecte remarcable, per la seva implicació en la qualitat química de l’aigua de 
l’aqüífer, és la influència dels olistòlits formats per guixos del Keuper a la part S de la 
conca.

Des del punt de vista hidrològic s’ha de desenvolupar un programa amb traçadors en 
les pèrdues situades a les parts més elevades de la conca, però també en les diferents 
circulacions superficials de les parts baixes del relleu que se suposa que poden contri-
buir al sistema càrstic (Murcurols, Faig, Cerneres…).
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L’extensió de la conca no es pot precisar d’una manera definitiva. Cal aprofundir en la 
definició dels límits, que no sempre són clars. Ja s’ha comentat que, des del punt de 
vista geològic, els límits meridional i oriental estan bastant ben establerts, però l’occi-
dental i sobretot el septentrional són més problemàtics. En una primera aproximació 
l’extensió es pot situar entre 55 i 60 km2.

L’alçada mitjana de la conca és de 1850 m.

3.3.2.2.5 Morfologia

La morfologia general del sistema és fonamentalment la de la serra del Cadí. Es tracta 
d’un relleu de tipus estructural originat com a conseqüència de la disposició del conjunt 
d’unitats carbonàtiques del flanc N del sinclinal de Ripoll i de la seva particular relació 
amb la depressió de la Cerdanya. De les diferents unitats calcàries eocenes és particu-
larment remarcable el paper de la Fm Cadí, de naturalesa calcària, per la seva morfolo-
gia de penya-segats, els quals caracteritzen el vessant N de la serra i s’aixequen sobre 
la depressió de la Cerdanya.

Dels processos actuals que caracteritzen la serra del Cadí i part del vessant S de la Moi-
xa i el Moixeró, els càrstics tenen una importància considerable. La circulació hídrica a 
la serra del Cadí és predominantment subterrània. En efecte, tant les dimensions de la 
conca càrstica, que abasta la pràctica totalitat de la serra, com les dades hidrològiques 
–l’aportació hídrica subterrània anual ha estat avaluada en quasi 50 hm3–, indiquen la 
importància del carst actual.

En el desenvolupament del carst actual hi han influït significativament les característi-
ques de la macroestructura tectònica i del mateix relleu estructural. En tractar del po-
tencial de carstificació s’abordarà aquesta qüestió.

La morfologia exocàrstica està ben representada en bona part dels afloraments cal-
caris de la conca, amb superfícies de rascler i dolines (Goleró) com a formes més 
característiques57 (fotos 115, 116 i 117). El carst superficial es caracteritza, així ma-
teix, per l’existència de varis aqüífers epicàrstics. A l’epicarst o aqüífer epicàrstic de 
la Font Tordera, situat a la part oriental del relleu i prop del coll de Tancalaporta, s’hi 
han realitzat observacions hidrològiques sistemàtiques (Monnin, 1998) (vegeu fotos 
111 i 112).

La conca també destaca per nombrosos fenòmens endocàrstics no actius. Així, hi ha 
cavitats amb un cert desenvolupament horitzontal: cova del Molnell, i alguns avencs de 
certa significació: Grallera de la Roca Cerdana. Precisament, algunes cavitats accessi-
bles situades a la zona de descàrrega del sistema actuen com a sobreeixidors.

Però a la serra del Cadí també hi ha nombrosos fenòmens càrstics completament o 
parcial curullats per espeleotemes. Es tracta de fenòmens càrstics pretèrits, és a dir, 
d’un important paleocarst que té tanta extensió com la mateixa serra. En alguns casos 
s’observa clarament com les cavitats han estat tallades per processos erosius poste-
riors –superfícies d’erosió situades a la cota dels 2000 m o a altituds, fins i tot, superi-
ors–, possiblement de naturalesa glacial. Encara que les formes i dipòsits pròpiament 
glacials no es facin evidents als relleus del Cadí, al massís veí de la Tosa d’Alp, la vall 
de coma Oriola té una morfologia i dipòsits d’origen glacial. La glacera era segurament 
activa en el darrer Màxim glacial. Per tant, és de suposar un desenvolupament signifi-
catiu del glacialisme, més a l’W, en l’àmbit de la serra del Cadí.
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3.3.2.3 Hidrodinàmica

3.3.2.3.1 Introducció

L’anàlisi de les característiques físiques del sistema –geologia, límits i morfologia– per-
met una primera aproximació a les característiques hidrològiques de la conca d’alimen-
tació i també del sistema.

A la conca càrstica de la serra del Cadí, si s’exceptuen les xarxes fluvials situades en 
els límits o pràcticament en els límits –riu de Cerneres i torrents del Muga i Murcurols–, 
no existeix pròpiament una xarxa fluvial ben desenvolupada. En aquest sentit, abans 
ja s’ha comentat que no es coneixen pèrdues de desenvolupament important, encara 
que manca un reconeixement de camp més exhaustiu de les diferents aportacions. No 
obstant, hi hauria la possibilitat que el riu de Cerneres (conca del Segre pel vessant 
meridional del Cadí), que té la capçalera entre la part central i occidental de la serra, 
fos objecte de captura càrstica per part del sistema; però aquesta possibilitat només es 
pot presentar com una hipòtesi a confirmar en futures recerques. En el cas del torrent 
de Murcurols és possible que existeixin pèrdues abans de la confluència amb la Muga, 
però tampoc és disposa d’observacions de terreny. En el mateix Murcurols, a la zona 
de descàrrega del sistema, sí que hi ha algunes pèrdues-emergències. La conca, a la 
serra del Cadí, com ja s’ha comentat, tindria les característiques pròpies d’una recàrre-
ga predominantment difusa i de tipus autòcton. No obstant, cal recordar que l’esquema 
del sistema és binari, encara que molt poc marcat.

La zona de descàrrega, que és relativament complexa, la determina un marcat canvi de 
fàcies. Els nivells calcaris de la formació Armàncies (equivalents a Fm Penya) s’aprimen 
en direcció E i guanyen entitat els nivells lutítics i gresosos. Això explica que la zona 
saturada tingui una extensió important i, juntament amb el caràcter moderat que té la 
carstificació, també explica que hi hagi forts gradients en situació de crescuda (figures 
108, 110, 111, 112 i 113).

Figura 113: Tall hidrogeològic longitudinal de la serra del Cadí amb la situació de les Fonts del 
Bastareny a l’extrem oriental. 1. Fm Armàncies (equivalent a Fm Penya): calcàries. 2. Fm Coro-
nes: gresos. 3. Fm Armàncies: margues noduloses. 4. Fm Corones: calcàries. 5. Fm Sagnari: 
margues. 6. Fm Cadí: calcàries. 7. Garumnià: calcàries, gresos i argiles.
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Les diferents surgències permanents i temporals estan distribuïdes en un espai d’ex-
tensió important, d’aproximadament 2 km, que va del pont del Molí fins al torrent de 
Murcurols. La Font del Violí és a la llera d’un petit afluent del Bastareny que hi desguas-
sa aigua avall del pont del Molí. Aquesta font té un paper menor i probablement drena 
una part del sistema relativament independent i de característiques particulars (figures 
114 i 115).

Figura 114: Situació geològica de la Font del Violí.

Figura 115: Detall de la geometria de l’estructura geològica de la Font del Violí.
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Aigua amunt del pont del Molí, a uns 0.5 km, hi ha el Bullidor de Sant Esteve (figures 116 
i 117) i a 1.1 km hi ha l’Adou del Bastareny (figures 118 i 119). Aigua amunt de l’Adou, 
just fins la confluència dels torrents de Murcurols i la Muga, es distribueixen els dife-
rents sobreeixidors (figura 120).

Figura 116: Situació geològica del Bullidor de Sant Esteve.

Figura 117: Detall de l’estructura geològica i de la situació del Bullidor de Sant Esteve.
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Figura 118: Situació geològica general de l’Adou del Bastareny i del sobreeixidor SC-24.

Figura 119: Detall de l’estructura geològica de l’Adou del Bastareny (i del sobreeixidor SC-24).
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El sistema té dues surgències permanents importants: el Bullidor de Sant Esteve i 
l’Adou del Bastareny, per les quals es produeix el 98% del desguàs. La Font del Violí 
és la tercera surgència permanent, però des del punt de vista hidrològic i hidrodinàmic 
té una significació molt inferior a les altres dues. La font de Violí és la que es troba a 
menor cota, però estratigràficament s’ubica a un nivell superior que el del Bullidor de 
Sant Esteve.

El Bullidor de Sant Esteve és definit per una agrupació de nombrosos punts de descàrre-
ga situats a la mateixa llera del Bastareny (figures 116 i 117) i és, en certa manera, la font 
principal i el nivell de base del sistema. És a dir, la que assegura el desguàs de la zona 
saturada quan per l’Adou a penes surten alguns l/s. En efecte, el cabal mínim de l’Adou 
(0.003 m3/s) és marcadament inferior al del Bullidor de Sant Esteve (0.309 m3/s) (taula 36).

Figura 120: Situació geològica dels sobreeixidors SC-26 i SC-30.

L’Adou del Bastareny es troba en un petit afluent a la dreta del Murcurols, el qual gua-
nya entitat a partir de l’aportació de l’Adou.

Per completar les característiques hidrològiques generals del sistema cal comentar les 
de la seva zona no saturada i de l’epicarst. Aquests dos subsistemes del carst del Bas-
tareny tenen una importància i un interès considerables.

La zona no saturada o d’infiltració té un desenvolupament excepcional, amb una grui-
xària màxima superior als 1700 m, però en el marc d’aquest treball no s’hi han desen-
volupat treballs específics.

Així mateix, com ja s’ha comentat, el desenvolupament de la morfologia càrstica su-
perficial és notable, amb un predomini de formes de rascler i amb diversos aqüífers 
epicàrstics ben indicats per les fonts situades a les parts elevades del massís. En el 
marc del treball realitzat s’ha fet un seguiment de les característiques hidrològiques de 
l’aqüífer epicàrstic de la Font Tordera (2430 m) (figures 121 i 122).
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Figura 121: Situació geològica de la Font Tordera (aqüífer epicàrstic).

Figura 122: Detall de la geologia de Font Tordera (aqüífer epicàrstic del sistema). 1 i 3: Calcàries 
de la Fm Corones. 2: Gresos vermells de la Fm Corones. 4 i 5: Calcàries de la Fm Armàncies 
(equivalents a Fm Penya).
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A la taula 36 es dóna una síntesi de les principals característiques hidrodinàmiques dels 
punts d’aigua del sistema càrstic del Bastareny.

CABAL
MIG

(m3/s)

CABAL
MÍNIM
(m3/s)

CABAL 
MÀXIM
(m3/s)

VOLUM DE 
TRÀNSIT
(hm3/any)

RIU BASTARENY  
(al Pont del Molí) 1.501 0.312 9.037 47.33

TORRENT DE MURCUROLS 0.042 0.000 1.508 1.33

ADOU DEL BASTARENY 0.808 0.003 3.141 25.48

BULLIDOR DE SANT ESTEVE 0.651 0.309* 4.678* 20.53

FONT DEL VIOLÍ 0.031 0.013 0.061 0.99

SOBREEIXIDORS (surgències 
temporals: SC-30..., Bulli. Llet) ---- 0.00 0.90 ----

TOTAL AIGUA SUBTERRÀNIA 1.465 0.312 8.78 46.19

FONT TORDERA (epicarst) 0.00021 0.00010 0.00036 0.0066

Taula 36: Característiques hidrodinàmiques del sistema de les fonts del sistema del Bastareny 
(* = càlculs a partir de dades diàries; la resta són a partir de dades horàries, excepte la Font Tor-
dera que ve de dades mensuals).

El Bullidor de la Llet, sobreeixidor situat al torrent de la font del Faig, s’estima que pot 
aportar un cabal màxim de l’ordre de 0.3-0.4 m3/s.

És interessant l’anàlisi de cadascuna de les aportacions que caracteritzen el sistema. 
Les tres aportacions permanents d’origen subterrani: Font del Violí, Bullidor de Sant 
Esteve i Adou del Bastareny tenen característiques ben diferenciades. La seva contras-
tada situació a la zona saturada fa que aportin informació, tant des del punt de vista de 
la hidrodinàmica com de la temperatura i la química de l’aigua, de característiques ben 
diferents.

De cadascun d’aquests tres punts de descàrrega es disposa de l’hidrograma i en tots 
ells és possible verificar l’esgotament (figures 123 a 125, taula 37). La comparació de 
les dades de cabal dels diferents punts i els resultats de l’anàlisi dels respectius hidro-
grames indiquen que la Font del Violí té unes característiques molt particulars. A part de 
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ser la surgència que es troba a menys cota i més aigua avall de l’aqüífer, només aporta 
anualment un volum de l’ordre d’1 hm3, és a dir, el 2% del total, i el seu volum dinàmic 
és solament de 0.3 hm3. Però, a més d’aquestes característiques hidrodinàmiques, les 
tèrmiques i químiques també són diferents de les que presenten el Bullidor de Sant 
Esteve i l’Adou, com es comprovarà més endavant.

Figura 123: Hidrograma de l’Adou del Bastareny per al període octubre-95 / desembre-98.

Figura 124: Hidrograma del Bullidor de Sant Esteve per al període octubre-95 / desembre-98.
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Figura 125: Hidrograma de la Font del Violí per al període octubre-95 / desembre-98.

3.3.2.3.2 Volum dinàmic i volum de trànsit

Les dues surgències més importants del sistema són el Bullidor de Sant Esteve i l’Adou. 
El Bullidor és el punt més important situat a la part d’aigua avall de la zona saturada i 
l’Adou és el més important situat a la part d’aigua amunt d’aquesta.

El volum de trànsit anual d’aigua subterrània del sistema és de 46.19 hm3, dels quals un 
55% corresponen a l’Adou i un 44% al Bullidor de Sant Esteve.

És interessant remarcar que el Bullidor, pròpiament font principal del sistema, té un 
cabal màxim de 4.678 m3/s, molt superior als cabals màxims de la resta de fonts, però 
la seva aportació, de 20.53 hm3, és significativament inferior a la de l’Adou, que és de 
25.48 hm3. El cabal màxim de l’Adou és de 3.141 m3/s.

Aquestes dades són perfectament explicables donada la situació de l’Adou a la part 
d’aigua amunt de la zona saturada i amb una influència més evident de les aigües 
d’escorrentiu subterrani i, en general, de la infiltració ràpida, que formarien part de l’es-
tructura de drenatge de la zona de transició de la zona no saturada a la zona inundada.

El tipus de comportament hidrodinàmic del Bullidor i I’Adou fa pensar que existeix una 
discontinuïtat entre l’estructura càrstica del bloc drenat per l’Adou i el drenat pel Bulli-
dor i encara que és necessari un major aprofundiment per a poder precisar-ho, la part 
d’aigua amunt drenada per l’Adou presenta el drenatge més desenvolupat.

Aquests resultats confirmen que el Bullidor constitueix el nivell de base actual del sis-
tema i que drena la major part de la zona saturada, mentre que l’Adou (uns 60 m per 
sobre) estaria més connectada a la part d’aigua amunt d’aquesta zona saturada, per 
tant, l’escolament de la part d’aigua amunt (zona d’infiltració i escorrentia subterrània) 
tindria un paper més influent en aquesta surgència.
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Encara que solament es tracti d’una aproximació és possible fer una estimació dels vo-
lums dinàmics de cadascuna de les surgències permanents. El volum dinàmic calculat 
pel Bullidor és de l’ordre de 10 hm3, mentre que a l’Adou, que té un esgotament amb 
cabals molt baixos (alguns l/s), és només de 0.99 hm3 i el volum dinàmic estimat per a 
la Font del Violí, que es produeix també amb cabals molt baixos, és de 0.3 hm3.

VOLUM DINÀMIC
(hm3)

VOLUM DE TRÀNSIT
(hm3/any)

ADOU 0.99 25.5

BULLIDOR >10 20.7

VIOLÍ 0.300 1.0

TORDERA 0.003 0.0066

Taula 37: Resultats dels càlculs dels volums de trànsit i dinàmic.

Aquestes diferències entre les surgències demostren que el sistema càrstic del Basta-
reny té una estructura heterogènia i complexa, i un funcionament complex, malgrat el 
caràcter moderat de la carstificació.

Figura 126: Hidrograma de l’aportació total del sistema al Pont del Molí del Puig per al període 
octubre-95 / desembre-98.

L’anàlisi dels cabals classificats (Mangin, 1971 a, 1975 a; Ramoneda et al., 1999) posa 
de manifest que l’entrada en funcionament dels sobreeixidors únicament es reflecteix 
a l’Adou (al Bullidor i al Violí no és així) a partir d’un cabal d’uns 1.8 m3/s. Observacions 
de camp demostren que el sobreeixidor SC-30 acostuma a entrar en funcionament a 
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partir d’un cabal a l’Adou de prop de 2.0 m3/s. Aquest funcionament és conseqüència 
de la situació de l’Adou a la part d’aigua amunt de la zona saturada i en el límit a partir 
del qual es desenvolupen els sobreeixidors.

L’anàlisi de l’hidrograma total del sistema al pont del Molí (un cop restades totes les 
aportacions superficials) demostra que l’aportació total del sistema és molt significati-
va: 46.2 hm3, amb un volum de reserves dinàmiques molt important: 11.4 hm3. Els resul-
tats de l’anàlisi de l’hidrograma total i dels hidrogrames de cadascuna de les diferents 
aportacions d’aigua subterrània indiquen el caràcter més aviat complex del funciona-
ment i l’estructura del sistema (figures 126 i 127, taula 38).

CABAL
MITJÀ
(m3/s)

CABAL
MÍNIM
(m3/s)

CABAL
MÀXIM
(m3/s)

VOLUM DE
TRÀNSIT
(hm3/any)

COEFICIENT
D’ESGOTAMENT

(a)

VOLUM
DINÀMIC

(hm3)
k

COEFICIENT
D’HETEROGENEÏTAT

(e)
i

1.465 0.312 8.78* 46.2 0.0098 11.4 0.25 0.566 0.42

Taula 38: Característiques hidrodinàmiques globals al Pont del Molí del Puig (un cop restades les 
aportacions superficials) del sistema de les Fonts del Bastareny. (*) Cabal màxim: fonts perma-
nents + sobreeixidors.

Figura 127: Classificació del sistema de les Fonts del Bastareny segons els índexs “i” i “k” (Man-
gin 1975 a).
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3.3.2.3.3 Correlograma i espectre

L’anàlisi de sèries temporals permet caracteritzar el funcionament hidrodinàmic del sis-
tema. La funció d’entrada considerada ha estat la precipitació al coll de la Bena, mentre 
que la de sortida ha estat el cabal total d’aigua subterrània. S’han utilitzat les dades 
diàries de dos cicles hidrològics (figura 128).
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Figura 128: Anàlisi de sèries temporals per a les dades de pluja al coll de la Bena i cabal del sis-
tema de les Fonts del Bastareny.



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

351

En el període estudiat, la funció d’entrada no presenta cap tendència ni periodicitat 
clares, la qual cosa permet considerar-la com una funció aleatòria.

El correlograma del cabal de sortida indica que el sistema té una memòria (r = 0.2) d’uns 
33 dies. La funció de densitat espectral dóna un rang espectral estret (freqüència de 
truncació = 0.11) i un temps de regulació d’uns 32 dies. Tot plegat porta a considerar el 
sistema del Bastareny com a moderadament carstificat.

El correlograma creuat estableix la relació entre l’entrada i la sortida del sistema. S’obté 
una correlació màxima de 0.47 amb un retard entre el senyal d’entrada i el de sortida 
inferior a 1 dia. Fins a 38 dies encara hi ha una certa correlació.

3.3.2.4 Hidrogeotèrmia

3.3.2.4.1 Introducció

A la taula 39 es dóna la informació bàsica en relació a la temperatura de l’aigua de les 
surgències permanents del sistema a partir de les dades diàries de tres cicles hidrològics 
(01.10.1995 / 30.09.1998). Les tres surgències permanents –Adou, Bullidor i Violí– pre-
senten poques diferències quant a la temperatura mitjana a la qual surt l’aigua; única-
ment destacar que a l’Adou (la que està a una cota superior) és on l’aigua, de mitjana, 
és més freda. On sí que hi ha diferències remarcables és en la variabilitat dels valors de 
temperatura al llarg dels tres cicles: a l’Adou el rang de variació (diferència entre el valor 
màxim i el mínim) és de 3.3 ºC, al Bullidor és de 2.4 ºC, mentre que al Violí és d’1.3 ºC. 
Aquestes diferències són indicatives que les surgències, tot i pertànyer al mateix siste-
ma, drenen parts de característiques diferents: que tenen una carstificació diferent i una 
significació espacial diferent en l’estructura de l’aqüífer, particularment en relació amb 
l’estructura de drenatge i amb la zona saturada. Així, l’Adou té relació amb una part de 
la zona saturada situada més aigua amunt que el Bullidor de Sant Esteve. Així mateix, 
l’Adou té una relació més estreta o més directa amb l’estructura de drenatge de l’aqüífer. 
En definitiva, la informació tèrmica aportada per l’Adou indica o evidencia que drena una 
estructura de l’aqüífer comparativament més carstificada que no pas el Bullidor i, òbvia-
ment, que el Violí (graus de carstificació diferents). És interessant ressaltar la disminució 
de l’amplitud o rang en les diferents fonts: Adou , Bullidor i Violí, aigua avall de l’aqüífer.

TEMPERATURA DE L’AIGUA (ºC)

MITJANA DESVIACIÓ MÍNIM MÀXIM RANG
NOMBRE

OBSERVACIONS

ADOU 9.49 0.63 7.8 11.1 3.3 1095

BULLIDOR 9.66 0.49 8.5 10.9 2.4 1050

VIOLÍ 9.56 0.26 8.9 10.2 1.3 1096

TORDERA 3.5 0.74 2.4 4.7 2.3 10

Taula 39: Temperatura de l’aigua a les surgències permanents del sistema de les Fonts del Bas-
tareny. Les dades de l’Adou, Bullidor i Violí provenen d’estacions automàtiques (mitjanes diàries 
per al període 01.10.95 / 30.09.98). Les dades de la Font Tordera provenen de mostrejos mensu-
als efectuats entre el 19.06.96 i el 17.07.97.
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Del Bullidor de la Llet només es disposa de dades puntuals, però força interessants. 
Aquest trop-plein, en situació de crescuda i amb els cabals més elevats (0.3-0.4 m3/s), 
dóna una temperatura de 10.8 ºC, indicant la implicació d’aigües d’origen profund en la 
descàrrega, les quals són aportades per l’estructura càrstica inundada que es desen-
volupa en un nivell estratigràficament inferior a la Fm Corones, és a dir, a les calcàries i 
margocalcàries de les formacions Cadí i Sagnari.

3.3.2.4.2 Distribució de freqüències

La distribució de freqüències d’aquests valors de temperatura reflecteix clarament 
aquestes diferències (figura 129). És interessant destacar que la major variabilitat ob-
servada a l’Adou comporta que sigui en aquesta font on s’han enregistrat els valors 
mínims i màxims de temperatura de la zona de surgències.

La temperatura mesurada a la Font Tordera (mitjana de 3.5 ºC), a 2430 m de cota, com-
porta que el gradient altitudinal de temperatura se situï al voltant dels 0.4 ºC/100 m.

Figura 129: Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua de les Fonts del Bastareny.

3.3.2.5 Hidrogeoquímica

3.3.2.5.1 Ions majoritaris

Totes les surgències del sistema càrstic del Bastareny aporten aigües bicarbonatades càlci-
ques relativament poc mineralitzades (taula 40). L’Adou, en relació al Bullidor i al Violí, es ca-
racteritza per valors més baixos de sulfats. Aquestes diferències es fan molt més aparents 
en comparar els valors màxims (els quals corresponen a moments d’aigües altes), sent a la 
Font del Violí on es mesuren les aigües més mineralitzades com a conseqüència, sobretot, 
de concentracions de sulfats significativament més altes. Això posa de manifest una major 
influència en aquesta font d’aigües que han circulat per materials evaporítics molt solubles 
(guixos del Keuper). La Font Tordera (epicarst) es caracteritza per concentracions molt bai-
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xes de sulfats i relativament altes (en comparació amb la resta de surgències) de magnesi. 
Clorurs i sodi tenen tendència a ser inferiors que a les fonts principals del sistema.

PLUJA
(n = 17)

ADOU
(n = 51)

BULLIDOR
(n = 48)

VIOLÍ
(n = 51)

TORDERA
(n = 10)

CONDUCTIVITAT
(mScm-1 a 20ºC)

mitjana
desviació

mínim
màxim

22
10.1

8
39

249
33.0
191
297

276
42.4
205
372

302
71.3
207
488

252
14.3
218
267

pH

mitjana
desviació

mínim
màxim

5.23
4.90
4.40
8.60

7.92
0.17
7.66
8.25

7.89
0.16
7.62
8.25

7.87
0.19
7.58
8.42

8.04
0.30
7.60
8.57

CALCI
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

1.7
1.2
0.5
5.3

51.4
8.10
37.3
65.5

54.0
8.86
39.5
71.8

58.4
13.08
39.2
86.5

42.6
3.32
36.0
47.0

MAGNESI
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.2
0.1
0.0
0.5

5.0
1.84
2.8
10.5

6.3
2.39
3.5
13.3

7.6
3.09
3.8
16.0

11.5
1.13
8.8
12.5

SODI
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

1.2
1.0
0.2
3.2

1.2
0.76
0.3
3.4

1.6
0.62
0.7
3.3

1.8
0.70
0.5
3.6

0.7
0.31
0.3
1.2

POTASSI
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.3
0.2
0.0
1.0

0.3
0.06
0.2
0.5

0.3
0.09
0.2
0.6

0.4
0.14
0.2
0.8

0.3
0.08
0.3
0.5

BICARBONATS
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

2.1
1.3
0.2
4.6

170.0
23.7
131.5
212.5

170.9
26.1
134.4
226.9

184.0
34.7
136.9
263.5

194.3
14.99
163.7
213.7

SULFATS
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

4.2
2.5
0.3
8.3

10.3
3.23
4.8
17.9

22.9
7.63
6.7
48.4

28.6
16.34
12.3
86.5

3.4
0.95
1.3
4.4

CLORURS
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

1.0
0.5
0.5
2.4

1.7
0.74
0.6
4.0

2.2
0.75
0.9
4.6

1.9
0.90
0.9
5.0

0.8
0.17
0.6
1.0

NITRATS
(mgl-1)

mitjana
desviació

mínim
màxim

2.8
1.7
0.7
6.3

1.1
0.47
0.2
2.4

1.2
0.60
0.3
3.8

1.1
0.54
0.4
3.2

0.0
0.07
0.0
0.2

pCO2

(%)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.183
0.078
0.060
0.330

0.192
0.079
0.060
0.380

0.220
0.100
0.050
0.460

0.158
0.108
0.040
0.390

DpH

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.20
0.15
-0.08
0.58

0.19
0.16
-0.08
0.50

0.21
0.17
-0.16
0.61

0.21
0.34
-0.17
0.74

Taula 40: Característiques hidrogeoquímiques bàsiques de l’aigua de pluja i de les Fonts del 
Bastareny. Mitjana de dos anys de dades quinzenals.
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Característiques del sobreeixidor SC-30:

Uns 700 m aigua amunt del pont del Bastareny, sota l’Adou, per la llera del torrent de Mur-
curols s’arriba al punt on el sobreeixidor SC-30 desguassa (vegeu figura 120, taula 41).

SC-30 MITJANA MÍNIM MÀXIM RANG

CABAL
(m3/s) 0.00 0.50 0.50

TEMPERATURA
(ºC) 9.25 9.1 9.5 0.4

CONDUCTIVITAT
(mScm-1 a 20ºC) 282 237 346 109

pH 8.23 7.98 8.69 0.71

CALCI
(mgl-1) 56.7 48.2 75.4 27.2

MAGNESI
(mgl-1) 5.1 4.8 5.6 0.8

BICARBONATS
(mgl-1) 177.8 154.3 230.6 76.3

SULFATS
(mgl-1) 18.5 16.5 20.2 3.7

pCO2
(%) 0.110 0.070 0.150 0.080

Taula 41: Característiques fisicoquímiques del sobreeixidor SC-30.

3.3.2.5.2 Elements traça

A l’aigua de pluja, els únics elements traça amb concentracions apreciables en relació 
amb l’aigua de les surgències són bor, vanadi, manganès i rubidi (taula 42). Bor i man-
ganès són abundants en aerosols, dels quals una fracció important és dissolta.

Els valors mitjans dels diferents elements traça analitzats a les surgències del sistema 
càrstic del Bastareny (taula 42) posen de manifest que l’aigua de la Font del Violí dóna 
concentracions més altes en liti, bor i estronci que el Bullidor i l’Adou, sobretot a la 
vista dels valors màxims, els quals s’assoleixen en moments de crescuda. Aquests 
tres elements són característics de formacions triàsiques (Keuper), la qual cosa torna a 
posar de manifest una major implicació d’aquests nivells (bàsicament guixos i argiles) i 
incidència en les aigües drenades per la Font del Violí.

L’aigua de la Font Tordera (epicarst) es caracteritza per les elevades concentracions de 
bari i pels baixos nivells d’estronci.

En el conjunt o bloc d’elements traça analitzats en el diferents punts d’aigua del sistema 
càrstic del Bastareny n’hi ha que haurien de considerar-se com a minoritaris (Sr, Mn i 
Ba) (Freixes et al., 1997).
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PLUJA
(n = 8)

ADOU
(n = 30)

BULLIDOR
(n = 28)

VIOLÍ
(n = 30)

TORDERA
(n = 8)

Li 7
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.10
0.04
0.06
0.13

0.81
0.15
0.56
1.11

1.17
0.24
0.80
1.87

1.89
0.95
0.66
4.45

0.98
1.31
0.38
4.23

B 11
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

3.55
1.26
1.91
4.81

2.65
0.77
1.97
4.86

4.20
1.65
2.61
9.50

7.98
5.06
2.45
20.54

2.10
0.25
1.88
2.46

Sc 45
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.05
0.01
0.04
0.10

0.85
0.29
0.42
1.43

0.86
0.32
0.45
1.61

1.01
0.53
0.49
2.43

1.24
1.19
0.53
3.60

V 51
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.62
0.31
0.10
0.98

0.53
0.09
0.36
0.70

0.53
0.09
0.38
0.71

0.51
0.09
0.35
0.71

0.44
0.64
0.16
1.75

Mn 55
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

5.24
2.50
2.48
7.34

0.44
0.10
0.35
0.54

0.34
0.16
0.18
0.65

0.31
0.12
0.11
0.52

0.69
0.19
0.57
0.91

Co 59
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.08
0.04
0.04
0.11

0.19
0.03
0.14
0.25

0.20
0.04
0.15
0.27

0.22
0.06
0.14
0.35

0.16
0.02
0.13
0.19

Rb 85
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.43
0.27
0.18
0.72

0.20
0.04
0.14
0.30

0.23
0.06
0.14
0.36

0.26
0.07
0.14
0.43

0.36
0.39
0.17
1.23

Sr 86
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

4.8
2.6
1.1
8.3

489.2
119.9
294.3
703.3

631.7
126.5
401.8
860.3

848.7
381.7
338.1
1887.5

62.8
4.0
55.0
68.2

Mo 95
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.10
0.02
0.08
0.12

0.49
0.12
0.33
0.62

0.52
0.12
0.38
0.73

0.54
0.16
0.35
0.89

Ba 138
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

1.82
1.16
0.84
3.46

7.20
1.45
4.00
11.17

8.40
1.74
4.73
12.31

10.35
3.33
4.20
17.16

60.67
7.53
47.06
68.86

U 238
(ppb)

mitjana
desviació

mínim
màxim

0.01
0.00
0.01
0.01

0.48
0.08
0.30
0.62

0.52
0.08
0.34
0.69

0.55
0.12
0.30
0.88

0.25
0.02
0.22
0.28

Taula 42: Elements traça a l’aigua de pluja i a les Fonts del Bastareny. Mitjana d’un any de dades 
quinzenals.

Elements traça al sobreeixidor SC-30:

Les concentracions al sobreeixidor SC-30 són perfectament comparables a les de 
l’Adou i del Bullidor de Sant Esteve (taula 43).
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SC-3O MITJANA MÍNIM MÀXIM RANG

Li 7
(ppb)

1.24 1.06 1.47 0.41

B 11
(ppb)

6.75 4.17 9.38 5.21

V 51
(ppb)

0.52 0.42 0.63 0.21

Sr 86
(ppb)

747.8 662.2 887.3 225.1

Ba 138
(ppb)

8.44 6.97 9.76 2.79

U 238
(ppb)

0.51 0.42 0.55 0.13

Taula 43: Elements traça del sobreeixidor SC-30.

3.3.2.5.3 Distribució de freqüències

L’anàlisi de la variabilitat de la hidrogeoquímica en els diferents punts de sortida del 
sistema també pot aportar informació interessant, de la mateixa manera que succeeix 
amb la temperatura de l’aigua. Amb les dades disponibles, una bona representació 
gràfica de la variabilitat s’aconsegueix amb les distribucions de freqüències. En aquest 
cas els paràmetres hidrogeoquímics utilitzats han estat la conductivitat i els bicarbonats 
(figures 130 i 131).

Figura 130: Distribució de freqüències de la conductivitat a les Fonts del Bastareny.
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La distribució de freqüències de la conductivitat posa de manifest que a la Font del Violí 
la variabilitat és clarament superior que a la resta de surgències del sistema. Al Bullidor 
també s’aprecia una major variabilitat que a l’Adou. Tant en un cas com en l’altre, la 
distribució presenta una major extensió de les cues corresponents als valors alts de 
conductivitat. Les anàlisis químiques demostren que aquests valors van lligats a con-
centracions de sulfats altes (origen en nivells de guixos). Per tant, en aquest cas, si bé 
la variabilitat en els valors de conductivitat ens informa de l’heterogeneïtat de la conca 
d’alimentació del sistema, no ens permet parlar de diferents graus de carstificació.

La distribució de freqüències dels bicarbonats pretén aportar informació de l’estructura del 
sistema deixant de banda la influència dels nivells de guixos de la conca. La Font del Violí 
mostra una distribució polimodal per a un rang de valors que s’estén cap a concentracions 
més altes que la resta de surgències. Donat que la distribució de la temperatura en aquesta 
surgència és clarament unimodal, tot fa pensar que, si bé el grau de carstificació d’aquesta 
part de l’aqüífer deu ser baix, l’heterogeneïtat en la conca d’alimentació i l’aqüífer és sufici-
entment alta com perquè es manifesti a la surgència. Al Bullidor i a l’Adou, per un rang de 
valors molt semblant (taula 40), al primer punt s’obté una distribució bimodal mentre que a 
l’Adou és trimodal. Sembla, per tant, que al Bullidor s’assoleix una major homogeneïtzació 
que a l’Adou. D’acord amb les observacions fetes a partir de la hidrodinàmica i la hidro-
geotèrmia, es reforça la idea que el Bullidor de Sant Esteve és la font principal del sistema 
i la descàrrega més important situada aigua avall de la zona saturada, mentre que l’Adou 
tindria relació amb la part d’aigua amunt de la zona saturada i amb un bloc carbonàtic més 
carstificat i particularment amb un major desenvolupament de l’estructura de drenatge.

Figura 131: Distribució de freqüències dels bicarbonats a les Fonts del Bastareny.

3.3.2.5.4 Anàlisi Factorial Discriminant

La caracterització hidrogeoquímica realitzada fins ara ha consistit en un aproximació a 
les concentracions i variabilitat dels diferents elements analitzats, tractant-los, però, de 
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manera més o menys individualitzada. Un pas endavant important és intentar conèixer 
les relacions entre les diferents variables i, així, poder precisar millor els possibles orí-
gens dels diferents grups o famílies d’aigua.

En aquest sentit, l’aplicació d’anàlisis factorials permet obtenir una visió sintètica de les 
dades del conjunt de variables analitzades i posa de manifest les interrelacions entre les 
diferents variables. En el desenvolupament d’aquest treball s’han referit i aplicat diferents 
tipus d’anàlisis factorials: de Correspondències per fer evident, a partir de les dades de 
la deriva de microcrustacis, l’estructura de l’ecosistema de la zona inundada del carst de 
Baget (Rouch, 1980 d), de Components Principals per caracteritzar els tipus de flux i es-
tructura de la zona no saturada i saturada (infiltració lenta, ràpida, estructura de drenatge 
profunda i sistemes annexos...) (Bakalowicz, 1980; Fleyfel i Bakalowicz, 1980; Freixes, 
1986) i també hi ha l’Anàlisi Factorial Discriminant (Mangin, 1979; Saporta, 1990).

A continuació es comenten els resultats de l’aplicació de l’Anàlisi Factorial Discriminant 
a les dades de les tres surgències permanents del sistema càrstic del Bastareny. Es 
tracta de visualitzar si a la descàrrega del sistema es fan evidents els diferents tipus 
d’aigua propis d’un carst d’alta muntanya, però, en aquest cas, amb un caràcter mun-
tanyenc menys marcat que als sistemes aranesos abans analitzats (menor innivació...), 
però amb una zona no saturada de gran gruixària, existència d’aqüífers epicàrstics, 
unes reserves dinàmiques molt importants a la zona saturada o inundada i un cert de-
senvolupament de l’estructura de drenatge.

L’objectiu és veure si diferents situacions del cicle hidrològic: recàrrega per fosa de 
neu, recàrrega directa per precipitació líquida, tendència a l’esgotament i esgotament... 
es poden caracteritzar a partir de la qualitat fisicoquímica de l’aigua. A aquest efecte, 
per cada una de les surgències, les mostres de dos cicles hidrològics s’han agrupat en 
“aigües de fosa de neu” (revingudes a partir de la fusió del mantell nival, funcionalitat 
considerable), “aigües altes” o crescudes a partir de la precipitació líquida i de funcio-
nalitat molt important i “aigües baixes” o de tendència a l’esgotament i de l’esgotament 
pròpiament i de baixa funcionalitat. A les figures 132 a 134 s’observa com, a les tres 
surgències i a partir d’una determinada distribució de les variables, els tres grups de 
mostres proposats queden perfectament ben definits.

Al Bullidor de Sant Esteve, font principal del sistema, els tres tipus d’aigua queden ben 
classificats. El factor I, determinat per pCO2, cobalt i potassi, oposa aigües altes (nivells 
alts d’aquestes variables) a aigües baixes. El factor II, determinat bàsicament per mo-
libdè, sodi, DpH, vanadi, índex de saturació de la dolomita, crom, silicats i matèria en 
suspensió, situa les aigües de fosa de neu a l’extrem oposat a aquestes variables, la 
qual cosa indica que aquestes aigües es caracteritzen per estar dèbilment mineralitza-
des i clarament infrasaturades, tant per a la calcita com per a la dolomita (figura 132).

A l’Adou hi ha un primer factor (F I) que ve determinat per la pCO2 i que oposa les aigües 
de crescuda (aigües altes) a les de cabals baixos, de tal manera que en aigües altes les 
pCO2 són clarament més elevades que en aigües baixes. El segon factor (F II) ve determi-
nat per la mineralització i oposa les aigües altes a les aigües de fosa de neu, posant-se de 
manifest que les aigües de fosa de neu es caracteritzen per ser les menys mineralitzades 
i les de menor temperatura. La distribució de les variables en relació amb la de les mos-
tres també permet apuntar que les aigües altes es caracteritzen per concentracions altes 
de bicarbonats, calci, nitrats, cobalt, bor i matèria en suspensió, mentre que les aigües 
baixes, que provenen de la zona saturada de l’aqüífer i tenen temps de trànsit comparati-
vament alts, acostumen a estar sobresaturades (DpH alts) i presenten nivells relativament 
elevats de sodi, potassi, urani, estronci i molibdè. En qualsevol cas, les aigües de fosa de 
neu són les que presenten els valors més baixos per a tots els ions analitzats (figura 133).
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A la Font del Violí totes les mostres queden ben classificades en funció del moment del 
cicle hidrològic al qual pertanyen, amb el factor I determinat per DpH, vanadi, índex de 
saturació de la dolomita, molibdè, silicats, sodi, crom, nitrats i urani. Aquest eix oposa les 
aigües altes (més mineralitzades) a les aigües de fosa de neu. El factor II ve determinat per 
la temperatura que s’oposa a pCO2 i a cobalt, de tal manera que les mostres d’aigües bai-
xes serien les de major temperatura i menors pCO2 i concentració de cobalt. En general, 
les mostres d’aigües altes són les que estan clarament més mineralitzades (figura 134).

Figura 132: Anàlisi factorial discriminant (AFD) per als ions majoritaris i elements traça al Bullidor 
de Sant Esteve.
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Figura 133: Anàlisi factorial discriminant (AFD) per als ions majoritaris i elements traça a l’Adou 
del Bastareny.
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Figura 134: Anàlisi factorial discriminant (AFD) per als ions majoritaris i elements traça a la Font 
del Violí.
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3.3.2.6 Les respostes hidrològiques naturals del sistema de les Fonts del Basta-
reny: Bullidor de Sant Esteve, Adou del Bastareny (i sobreeixidor SC-30) i 
Font del Violí

3.3.2.6.1 Introducció

L’anàlisi d’enfocament sistèmic i interdisciplinari dels episodis de crescuda en diferents 
períodes estacionals dels cicles hidrològics presenta un interès enorme en la caracte-
rització del funcionament i l’estructura del sistema i aporta un valor complementari a 
la diversitat d’anàlisis realitzades únicament amb el cabal i/o les precipitacions: anàli-
si d’hidrogrames de cabal (volums de trànsit i dinàmic), anàlisi correlatori i espectral: 
(efecte de memòria, temps de regulació...) (Andrieux, 1972, 1976, 1978; Mangin, 1975 
a; Eberentz 1975; Fontes, 1976; Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980; Rouch, 
1978, 1980 d, 1986; Freixes, 1986; Freixes et al., 1997; Clark i Fritz, 1997, Goldscheider 
i Drew, 2007, Dörflinguer, 2010).

L’estudi dels episodis de crescuda del sistema càrstic del Bastareny permet conèixer 
el tipus o els tipus de resposta per a cadascuna de les Fonts del Bastareny en diferents 
condicions de funcionament, és a dir, en diferents situacions de recàrrega i estats hidrodi-
nàmics del sistema i, en conseqüència, té un gran interès, no solament en el coneixement 
d’aspectes relatius al funcionament o la hidrodinàmica sinó també de la seva estructura.

En el marc del treball experimental realitzat a Catalunya i més concretament als Pirineus, 
com s’explica a la introducció d’aquesta tesi, es definiren i establiren dues conques o 
sistemes experimentals de referència: la de Joeu al riu Garona i la del Bastareny al riu 
Llobregat. L’anàlisi dels episodis de crescuda des d’una perspectiva interdisciplinà-
ria: cabal, temperatura i conductivitat o mineralització (hidrodinàmica, hidrogeotèrmia 
i hidrogeoquímica respectivament) ha estat un dels objectius de les recerques desen-
volupades en aquests dos sistemes experimentals de referència. En efecte, abans, en 
tractar del sistema càrstic de Joeu, s’ha pogut constatar l’interès i les implicacions de 
l’anàlisi dels episodis de crescuda a partir del cabal, la temperatura i la conductivitat als 
Uelhs deth Joeu, ressurgència del sistema i, a continuació es farà el mateix en cadas-
cuna de les fonts que defineixen la descàrrega del sistema del Bastareny: el Bullidor de 
Sant Esteve, l’Adou del Bastareny i la Font del Violí, així com en el sobreeixidor SC-30, 
el més important dels situats aigua amunt de l’Adou. En el sistema càrstic del Basta-
reny, a més de les dades del monitoratge instrumental (cabal, temperatura i conducti-
vitat), s’ha realitzat el monitoratge d’un episodi de crescuda de la primavera de 1997, 
el qual va ser objecte d’un seguiment exhaustiu durant 15 dies. Aquest seguiment va 
comportar la recollida de mostres cada 2 hores a l’inici de la crescuda, i progressiva-
ment cada 4, 6, 12 i 24 hores a mesura que avançava la decrescuda. La crescuda va ser 
conseqüència d’uns 112 mm de precipitació repartits en unes 10 hores. Les respostes 
del Bullidor de Sant Esteve i de l’Adou són comparables: al cap d’unes 5 h es produeix 
un fort augment del cabal en ambdues surgències; a la Font del Violí la resposta és més 
ràpida: al cap d’unes tres hores s’assoleix el cabal màxim de l’episodi.

En aquesta crescuda es controlaren, a part de les variables bàsiques (cabal, tempera-
tura i conductivitat), les variables de l’equilibri calcocarbònic (pH, pCO2, DpH, HCO3

-, 
Ca2+, Mg2+...), els ions majoritaris (SO4

2-, Cl-, NO3
-, Na+, K+...), els silicats (H4SiO4), la ma-

tèria en suspensió, els isòtops (Oxigen-18 i Deuteri), i els elements traça: Li (Liti), B (Bor), 
Ti (Titani), V (Vanadi), Cr (Crom), Co (Cobalt), As (Arsènic), Rb (Rubidi), Sr (Estronci), Ba 
(Bari), U (Urani), Mn (Manganès). D’aquest episodi de crescuda se’n feu el monitoratge 
a l’Adou del Bastareny i a la Font de Violí, però no al Bullidor de Sant Esteve, on el fort 
cabal assolit pel riu Bastareny impedí el mostreig.
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Abans d’analitzar les crescudes és interessant recordar algunes de les característiques 
del sistema: 1. El seu caràcter merocàrstic amb materials calcaris ben definits a les for-
macions Cadí, Armàncies, Corones i Sagnari però també amb materials gresosos, lutí-
tics i margosos que tenen un desenvolupament important; és particularment remarcable 
la Fm Corones que té un nivell roig de gresos silicoclàstics (de ciment carbonàtic) que 
separa les formacions Cadí i Armàncies (que són les que tenen un caràcter carbonàtic 
més marcat); així la Fm Corones exerceix un important confinament litològic lateral de 
la circulació profunda que es desenvolupa a les formacions Cadí i Sagnari particular-
ment a la zona de descàrrega (i inundada, en general); 2. La carstificació apareix més 
desenvolupada a la part d’aigua amunt que a la d’aigua avall del sistema; les tres fonts 
estudiades també reflecteixen l’existència d’un gradient en la carstificació: l’Adou, la 
situada més aigua amunt, expressa una major carstificació, el Bullidor de Sant Esteve, 
que té una posició intermèdia, expressa una carstificació lleugerament inferior a l’Adou 
i, finalment, la Font de Violí, la situada més aigua avall i a menor altitud, expressa una 
carstificació molt poc important; 3. El canvi de fàcies de materials carbonàtics a mate-
rials més silicoclàstics (gresos i lutites), que és més marcat aigua avall del sistema, en 
direcció E, i que determina la zona de descàrrega i la situació de les fonts del sistema; 
4. El caràcter més aviat valclusià de l’esquema del sistema; 5. El gruix potencial de la 
zona no saturada, que pot ser de l’ordre de 1700 m, és molt important; 6. L’existència 
d’aqüífers epicàrstics situats a la part superficial del carst (zona no saturada); i, 7. La 
importància de la zona saturada amb unes reserves dinàmiques de l’ordre d’11.4 hm3.

Primer es presentaran les crescudes estudiades a les surgències més importants del 
sistema: Bullidor de Sant Esteve (surgència principal del sistema) i Adou del Bastareny 
i després les de la Font del Violí.

3.3.2.6.2 Respostes tèrmiques i químiques del Bullidor de Sant Esteve i l’Adou del 
Bastareny (cicles 1995, 1996 i 1997)

Temperatura i conductivitat al Bullidor de Sant Esteve

Al Bullidor de Sant Esteve s’observa sistemàticament en totes les crescudes el mateix 
patró en la resposta de la temperatura (figura 135): tot augment del cabal es tradueix en 
un augment de la temperatura i, un posterior descens molt significatiu, que coincideix molt 
bé amb la decrescuda. En algunes de les crescudes l’increment és solament de 0.3 a 0.4 
ºC (octubre de 1996 i novembre de 1997) amb un cert retard del màxim de temperatura 
en relació al màxim de cabal; així mateix, la morfologia de la disminució de la temperatura 
a la decrescuda és comparable en ambdós exemples. I, en d’altres, l’increment pot variar 
de 0.5 a 1 ºC (juny 1997 i desembre 1997); aquestes dues crescudes són més aviat pun-
tegudes (segurament d’acord amb un input de pluja-recàrrega molt marcat) i les respostes 
de la temperatura també ho són (juny 1997 i desembre 1997); així mateix, el retard del 
màxim de temperatura en relació al de cabal és significativament inferior als exemples de 
crescudes comentats primer. En general, la disminució de la temperatura a la decrescuda 
és de l’ordre d’1 ºC, o lleugerament superior; a la crescuda de desembre de 1997 és d’1.3 
ºC. El tipus de resposta natural de la temperatura al Bullidor de Sant Esteve, font principal 
del sistema, mostra sempre el mateix patró: la temperatura augmenta amb l’augment del 
cabal, és a dir, hi ha una associació dels cabals i les temperatures més elevades, indicant 
que existeix un efecte de descàrrega que determina la mobilització d’aigües més calentes 
procedents de les estructures reservori de la zona inundada (sistemes annexos al dre-
natge). El tipus de resposta de la temperatura (augment de temperatura relativament poc 
important, període important...) s’ha de relacionar amb la importància del reservori i el ca-
ràcter valclusià de l’aqüífer (Andrieux, 1972, 1976, 1978, Mangin,1975 a, Marsaud, 1994).
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Les respostes de la conductivitat del Bullidor de Sant Esteve són més complexes que 
les de la temperatura. En general, tot augment del cabal té com a resposta un augment 
de la conductivitat. Si s’analitzen les crescudes d’octubre de 1996 i de juny, novembre 
i desembre de 1997 es constata que l’augment de la conductivitat amb l’augment de 
cabal s’expressa generalment amb dos màxims que coincideixen el primer amb la puja 
de cabal i el segon amb el màxim de cabal de la crescuda. Els episodis de juny i desem-
bre de 1997 presenten, després de la primera crescuda, vàries crescudes força menys 
importants i en totes elles sempre s’observa una variació, generalment un augment de 
la conductivitat. Així, la conductivitat constitueix una variable molt sensible: crescudes 
d’escassa significació sempre tenen una resposta clara. En el cas de la variable tempe-
ratura és palès que no existeix la mateixa sensibilitat.

La crescuda d’octubre de 1996 del Bullidor de Sant Esteve és particularment interes-
sant. Es tracta d’una crescuda ben definida i simple, és a dir, originada per un episodi 
de precipitació únic i significatiu (70 mm els dies 13, 14 i 15 d’octubre). Presenta tres 
màxims de conductivitat, el primer està situat a la puja del cabal i el segon coincideix 
amb el màxim de cabal de la crescuda i immediatament després del segon màxim de 
conductivitat i en clara situació de decrescuda es produeix un augment significatiu de 
la conductivitat que defineix un tercer màxim més elevat (295 µS/cm) que els anteriors, 
que forma part d’una “ona” de gran abast (període o temps) d’arribada d’aigües més 
mineralitzades. Aquest màxim es produeix com una conseqüència de la mateixa cres-
cuda i indicaria l’arribada d’un volum significatiu d’aigües més mineralitzades amb un 
retard d’aproximadament 5 dies en relació al cabal màxim de la crescuda. Aquest tipus 
de resposta de la conductivitat, més aviat complexa, sembla característica del Bullidor 
de Sant Esteve, doncs s’observa molt bé en els episodis de crescuda d’octubre de 
1996 i juny de 1997, però també a les crescudes de novembre i desembre de 1997, 
encara que els màxims no estiguin tan ben definits.

Els màxims de conductivitat estretament relacionats amb la puja i el màxim de la cres-
cuda s’han d’interpretar com un efecte de descàrrega d’aigües emmagatzemades a la 
zona inundada de l’aqüífer (sistemes annexos al drenatge), però en estructures reservo-
ri o sistemes annexos ubicats en la proximitat del Bullidor de Sant Esteve. El màxim de 
conductivitat que forma part de l’arribada d’aigües més mineralitzades amb un retard 
de quasi 5 dies i en plena decrescuda no és senzill d’interpretar. Aquest màxim aporta 
informació relativa a la mineralització que arriba amb retard al Bullidor de Sant Esteve: 
es tracta d’un màxim de conductivitat o mineralització, relacionat amb l’episodi de cres-
cuda, però que arriba al Bullidor de manera diferida. En la interpretació del màxim diferit 
de conductivitat té un gran interès considerar la resposta natural de la temperatura prè-
viament analitzada per aquesta mateixa crescuda (octubre de 1996) al Bullidor de Sant 
Esteve. En efecte, a l’hidrograma de la temperatura els valors més baixos de la tempe-
ratura (mínim de temperatura) se situen ja avançada la decrescuda, precisament on es 
produeix la inflexió que inicia la tendència cap a l’augment de la temperatura. El màxim 
de conductivitat (màxim diferit) coincideix aproximadament amb el mínim de tempe-
ratura. En aquesta crescuda es pot afirmar que el màxim de conductivitat es produeix 
quan, en el funcionament o resposta del sistema, la influència de les aigües d’infiltració 
ràpida ha disminuït significativament. En aquestes condicions hidrodinàmiques el flux 
provenint de la zona saturada adquireix progressivament més incidència i importància.

A partir d’aquestes consideracions relatives a l’evolució de la temperatura que s’han 
comparat amb l’evolució de la conductivitat (crescuda d’octubre 1996) es pot plantejar 
una interpretació per la resposta complexa de la conductivitat i particularment pel mà-
xim diferit de conductivitat que s’observa aproximadament 5 dies desprès del màxim 
de crescuda. Aquest màxim diferit de la conductivitat, que es manifesta a les tres sur-
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gències (Violí, Bullidor de Sant Esteve i Adou) i que també s’observa en altres variables: 
elements majoritaris, elements traça i isòtops (Violí i Adou), té a veure amb aigües d’in-
filtració i més concretament amb aigües d’infiltració ràpida. En efecte, l’”ona” d’arriba-
da d’aigües més mineralitzades (més conductivitat) s’inicia en plena decrescuda, però 
amb cabal encara elevat i, el màxim es produeix quan l’incidència d’aigües d’infiltració 
ràpida ja és menys marcada. Una interpretació plausible consistiria en considerar que el 
màxim de conductivitat (mineralització) té a veure amb una reactivació de la dissolució 
de la zona inundada, sobretot a la part d’aigua amunt d’aquesta, on arribarien aigües 
d’infiltració ràpida que reprendrien el CO2 acumulat en profunditat (infiltració lenta, di-
fusió...) i determinarien el desenvolupament de processos de dissolució significatius 
que es traduirien al Bullidor de Sant Esteve en un augment de la mineralització d’am-
plitud prou marcada, i de gran abast temporal o període. En la part d’aigua amunt de la 
zona saturada es produiria una forta fluctuació del nivell piezomètric i la reconstitució 
de les reserves dels sistemes annexos. A partir d’aquest raonament es podria afirmar 
que aquesta mineralització diferida en el temps és l’expressió que la dissolució és més 
intensa aigua amunt que aigua avall a l’aqüífer del Bastareny. Així el màxim amb retard 
de la mineralització o conductivitat constataria, és a dir, visualitzaria experimentalment, 
que la carstificació al sistema del Bastareny és més important aigua amunt que aigua 
avall, tal i com ho indica la hidrodinàmica.

La resposta natural de la conductivitat a la crescuda de juny de 1997 presenta carac-
terístiques pràcticament idèntiques a la crescuda d’octubre de 1996 que s’ha descrit i 
interpretat. Precisament de la crescuda de juny de 1997 se n’ha fet un seguiment acurat 
de nombroses variables a la Font del Violí i a l’Adou com ja s’ha explicat, però no del 
Bullidor de Sant Esteve, d’aquesta surgència només es disposa de les variables que 
s’acaben d’interpretar, és a dir, de les variables aportades pel monitoratge instrumental: 
cabal, temperatura i conductivitat.

En algunes de les crescudes l’inici de l’augment de la conductivitat (branca ascendent 
del màxim diferit) es troba en una situació ja avançada de la decrescuda, cas per exem-
ple de les crescudes d’octubre de 1996 i de juny de 1997. No obstant, en les crescudes 
de novembre i desembre de 1997, l’inici de la branca ascendent del màxim diferit de 
la conductivitat, correspon a l’inici de la decrescuda i al cabal màxim de la crescuda 
respectivament; així mateix, en la crescuda de novembre de 1997, el màxim diferit de 
conductivitat té un retard en relació amb el cabal màxim de 2 dies aproximadament i 
en la crescuda de desembre de 1997 de solament 1 dia. Per tant, el màxim diferit de 
conductivitat i la seva ubicació en el desenvolupament de la decrescuda depèn tant de 
l’estat del sistema com de les característiques de la precipitació-recàrrega (i de la seva 
situació espacial en el context de la conca del sistema...).

Com a conclusió de síntesi es pot afirmar que la resposta o evolució que s’observa de 
la conductivitat del Bullidor de Sant Esteve en episodis de crescuda presenta una es-
tructura complexa. En totes les crescudes que s’han explicat és possible generalitzar 
que hi ha dos màxims de conductivitat, relacionats amb la puja i el màxim de la cres-
cuda i un tercer màxim de caràcter diferit o amb retard d’amplitud remarcable i de gran 
període que se situa en la decrescuda.

L’anàlisi de les respostes naturals de la temperatura i particularment de la conductivitat, 
que són de tipus complex, s’han de contextualitzar en les característiques de l’aqüífer 
següents: extensió considerable de la zona inundada, volum dinàmic molt important i 
esquema del sistema, que és més aviat de tipus valclusià i que es caracteritzaria per 
una estructura de drenatge profunda i els sistemes annexos situats més aviat per so-
bre de les estructures de drenatge. El llindar inferior dels sistemes annexos es trobaria 
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aproximadament a la mateixa profunditat que el dren o drens, però el llindar superior 
dels sistemes annexos se situaria clarament per sobre del dren o drens. Al Bastareny 
els dispositius de descàrrega mostren conductes de disposició més aviat vertical o 
subvertical (Bullidor de Sant Esteve, l’Adou, SC-30, Bullidor de la Llet...) d’acord amb 
un esquema de tipus valclusià (Mangin, 1975 a; Marsaud, 1997).

Figura 135: Variació de la temperatura i la conductivitat al llarg de diferents crescudes al Bullidor 
de Sant Esteve.
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Temperatura i conductivitat a l’Adou del Bastareny

Les respostes de temperatura a l’Adou del Bastareny són característiques d’aquesta 
surgència. Les respostes que s’analitzen (figura 136) presenten increments més aviat 
poc importants entre 0.2 ºC (crescuda de juny de 1997) i 0.8 ºC (crescuda de desembre 
de 1997); les crescudes de setembre de 1995, octubre i novembre de 1997 tenen incre-
ments entre 0.4 i 0.5 ºC. Aquests augments de la temperatura relativament poc impor-
tants estarien d’acord amb l’existència d’una zona inundada important (Andrieux, 1972, 
1976, 1978). L’augment de cabal de la branca ascendent de l’hidrograma o puja del 
cabal de la crescuda determina sistemàticament un augment de la temperatura. Però, 
en cap de les crescudes el màxim de cabal i el de temperatura coincideixen: el màxim 
de temperatura es produeix sistemàticament desprès del màxim de cabal, però sempre 
està ben associat als cabals elevats de l’inici de la decrescuda. El desfasament dels 
dos màxims pot variar d’unes hores a quasi un dia i s’explicaria pel fet que una vegada 
s’ha produït la transferència de la màxima energia (màxim del cabal) l’aigua encara con-
tinua augmentant la temperatura fins arribar al màxim de temperatura de la crescuda. 
Aquest tipus de resposta o d’evolució té a veure amb la importància considerable de la 
zona inundada i el caràcter valclusià de l’aqüífer. L’evolució que s’observa no segueix 
l’esquema descrit al carst experimental de Baget, França (Andrieux, 1972, 1976, 1978): 
a Baget, el màxim de temperatura precedeix, sistemàticament, el del cabal. És a dir, 
exactament a l’inrevés del que s’observa no solament a l’Adou, sinó també al Bullidor 
de Sant Esteve. El sistema càrstic de Baget (França) presenta una estructura de dre-
natge i, en general, una carstificació molt més desenvolupada que la que s’observa al 
sistema càrstic del Bastareny.

Després del màxim, la temperatura experimenta una disminució molt significativa, entre 
1 ºC i 1.5 ºC, depenent de la crescuda considerada, d’acord amb la disminució del ca-
bal de la decrescuda; aquesta disminució indica que la influència d’aigües d’infiltració, 
més fredes, és molt marcada.

En general, l’evolució de la temperatura en decrescuda es pot veure influïda quan es 
produeixen noves crescudes que es tradueixen sistemàticament en l’augment de la 
temperatura i l’existència de nous màxims (vegeu crescuda de juny de 1997) o, a vega-
des, s’observa una morfologia de l’evolució de la temperatura diferent de la que s’hau-
ria d’esperar, sense que necessàriament s’observin augments i màxims diferenciats i 
ben marcats (vegeu crescuda de novembre de 1997). A partir d’aquestes consideraci-
ons es constata l’existència d’un efecte de memòria, és a dir, tot episodi de crescuda, 
sobretot si ha estat significatiu, influeix en les característiques de l’episodi posterior: 
això succeeix tant en el cabal, com en la temperatura i la conductivitat.

La morfologia dels hidrogrames de temperatura és comparable en totes les crescudes 
i característica de l’Adou. Els augments de la temperatura a la puja de la crescuda 
no són molt importants, encara que depenent de les característiques de l’episodi de 
crescuda ho poden ser (vegeu crescuda de desembre de 1997). I, en general, la dismi-
nució de la temperatura en situació de decrescuda és important pràcticament en totes 
les crescudes. Així mateix, els períodes de les variacions de temperatura (màxims de 
temperatura) són molt importants i se situen entre 5 i 8 dies depenent de l’episodi de 
crescuda.

Les respostes de temperatura de l’Adou són molt comparables a les que experimenta el 
Bullidor de Sant Esteve: tant les morfologies dels hidrogrames de temperatura com les 
amplituds i períodes de variació de la temperatura. El caràcter inercial de les respostes 
tèrmiques que s’observa al Bullidor de Sant Esteve també caracteritza l’Adou. L’anàlisi 
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de la temperatura de l’Adou i de les seves respostes tèrmiques, fa palès un major de-
senvolupament del drenatge a l’Adou que al Bullidor; observació que encaixa molt bé 
en el model o esquema conceptual de l’aqüífer que indica que hi ha un gradient de la 
carstificació: més desenvolupada aigua amunt que aigua avall.

Les respostes tèrmiques de l’Adou, com succeeix amb les del Bullidor, fan evident 
l’existència d’un efecte de descàrrega, com ho expressa l’augment de la temperatura 
amb l’augment del cabal. A l’episodi de crescuda s’hi impliquen aigües més calentes 
que formen part de les estructures reservori de la zona inundada.

A l’Adou del Bastareny, en general, la conductivitat augmenta simultàniament amb el 
cabal, els màxims més significatius acostumen a situar-se en plena decrescuda i, final-
ment, es produeix la seva disminució seguint la decrescuda. Així, com passava amb 
la temperatura, també s’observa un patró en la resposta, és a dir, sistemàticament tot 
augment del cabal determina un augment de la conductivitat, però en molts episodis de 
crescuda els màxims de conductivitat més importants i més definits es poden obser-
var amb un retard de varis dies en relació amb el màxim del cabal de la crescuda; això 
s’observa bé a les crescudes de setembre de 1995, octubre de 1996 i, juny i novembre 
de 1997; aquests màxims ben definits coincideixen clarament amb la decrescuda del 
cabal. A la crescuda de juny de 1997 el màxim de conductivitat situat a la decrescuda 
va precedit de dos màxims menys importants: un situat a l’inici de la puja i l’altra coinci-
dent amb cabal màxim de la crescuda. I, a la crescuda de desembre de 1997, el màxim 
de conductivitat, presenta el característic retard respecte el màxim de cabal, però en 
un espai de temps més petit (aproximadament 1 dia). A les crescudes de novembre i 
desembre de 1997, després del primer màxim de conductivitat s’observen dos màxims 
de conductivitat menys marcats que semblen determinats per crescudes menors que 
influeixen l’evolució de la decrescuda de la crescuda principal.

A la crescuda de desembre de 1997 es pot observar un màxim de conductivitat molt 
ben definit i puntegut i amb un retard de solament unes 24 h respecte al cabal màxim; 
l’hidrograma de cabal també és molt puntegut i el cabal màxim assolit és el més ele-
vat de les diferents crescudes analitzades: 3.6 m3/s. Es tracta d’un episodi en què un 
màxim de conductivitat molt ben definit presenta el retard més petit de les diferents 
crescudes analitzades A més en aquesta crescuda el màxim de temperatura observa 
un retard de poques hores respecte del màxim de cabal: el més petit dels observats en 
les crescudes analitzades. Aquestes consideracions tenen interès en el sentit que l’es-
tat del sistema, i sobretot, l’energia introduïda per la recàrrega (resposta impulsional), 
influeixen significativament en determinades característiques de les respostes naturals 
(temperatura, conductivitat...).

El fet que els màxims de la conductivitat de l’Adou que es presenten amb un retard 
més o menys important i amb molt bona definició a les crescudes d’octubre de 1996 i 
juny de 1997 (i també de setembre de 1995) coincideixin amb els màxims de conduc-
tivitat amb retard (definits com a diferits) del Bullidor de Sant Esteve, font principal del 
sistema, no fan sinó confirmar la interpretació abans realitzada. L’Adou és la segona 
surgència permanent més important del sistema i està situada a la part d’aigua amunt 
de la zona de descàrrega (a uns 0.6 km del Bullidor de Sant Esteve i a 1.2 km de la Font 
del Violí). L’Adou és la surgència que de manera més directe aporta informació del fun-
cionament i dels processos de dissolució (paper de la infiltració ràpida, disponibilitat de 
CO2, fluctuació del nivell piezomètric...) de la part d’aigua amunt de la zona inundada. 
Així mateix, la informació hidrològica que aporta l’Adou indica un desenvolupament 
més significatiu de la carstificació aigua amunt de la font principal (Bullidor de Sant Es-
teve), particularment un major desenvolupament de l’estructura de drenatge.
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Figura 136: Variació de la temperatura i la conductivitat al llarg de diferents crescudes a l’Adou 
del Bastareny.
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3.3.2.6.3  La crescuda de juny de 1997 a l’Adou del Bastareny i al sobreeixidor SC-30

3.3.2.6.3.1 Introducció

Les respostes tèrmica i química (conductivitat i/o mineralització) de l’Adou del Bastareny 
de la crescuda de primavera (juny) de 1997 ja han estat analitzades i interpretades, així 
com tot un conjunt d’altres crescudes de diferents cicles hidrològics (figura 136). Les res-
postes naturals de la temperatura i de la conductivitat fan evident un efecte de descàrre-
ga que reafirma l’existència de reserves importants en els sistemes annexos del sistema 
càrstic del Bastareny, tal i com prèviament indicaven els càlculs del volum dinàmic.

A la crescuda de juny de 1997, l’Adou experimenta un augment de cabal significatiu al 
cap d’unes 5 hores d’haver-se iniciat la pluja, assolint un cabal màxim de quasi 3 m3/s, 
passades 18 h de l’esdeveniment plujós. S’observa un primer increment de la conduc-
tivitat gairebé simultani a l’augment del cabal, degut, bàsicament, a l’arribada d’aigua 
amb concentracions més altes en bicarbonats, calci, magnesi i un feble augment en 
sulfats. La matèria en suspensió augmenta de forma paral·lela al cabal, indicant una 
ràpida mobilització de les fraccions detrítiques fines que formen part dels dipòsits in-
tracàrstics La concentració de la major part d’elements traça es veu incrementada de 
manera força sobtada en aquestes primeres hores de la crescuda. L’urani experimenta 
un lleuger augment de la concentració de partida. Manganès, titani i rubidi són els que 
presenten increments més marcats. Així el conjunt de marcadors referits indiquen un 
clar efecte de descàrrega, de tal manera que l’ona de crescuda mobilitza aigües de les 
estructures reservori i existents a la zona saturada o inundada, que es caracteritzen 
per un llarg temps de contacte amb la roca (major temps de permanència) i, per tant, 
presenten una mineralització més elevada.

Unes 24 hores després de l’inici de la crescuda, a l’Adou s’aprecia un segon increment 
de la conductivitat degut, bàsicament, als sulfats i, en menor mesura, al calci, bicar-
bonats, magnesi i nitrats. L’estudi de les relacions iòniques entre SO4

2- i (Ca2+ + Mg2+)-
0.5HCO3

- demostren el trànsit de l’aigua per nivells de guixos (Freixes et al., 1997). A 
més, en aquest moment també hi ha increments significatius d’estronci i urani, ele-
ments possiblement relacionats amb els materials del Keuper.

Al cap d’unes 80 hores de l’inici de la crescuda s’assoleix el valor més alt de conduc-
tivitat de tot l’episodi estudiat. Calci i bicarbonats són els ions màxims responsables 
d’aquesta variació de la conductivitat. També presenten un cert increment els elements 
titani, cobalt, bari i vanadi. Les concentracions de clorurs i sulfats són les més baixes 
de la sèrie.

A continuació, a part de les variables bàsiques (cabal, temperatura i conductivitat) es 
comentaran les variables i ions majoritaris de l’equilibri calcocarbònic (pH, pCO2, DpH, 
HCO3

-, Ca2+, Mg2+...), els ions majoritaris restants (SO4
2-, Cl-, NO3

-, Na+, K+...), els silicats 
(H4SiO4), la matèria en suspensió, els elements minoritaris i traça (Li, B, Ti, V, Cr, Co, As, 
Rb, Sr, Ba, U, Mn) i els isòtops oxigen-18 i deuteri.

3.3.2.6.3.2 Adou del Bastareny

DpH (pH), pCO2, bicarbonats i calci

Les variables del sistema calcocarbònic són bàsiques en l’anàlisi de les respostes natu-
rals del sistema (figura 137), doncs són les que defineixen de manera cabdal l’evolució 
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de la mineralització (conductivitat) en el desenvolupament de la crescuda. L’DpH es ca-
racteritza pels valors més elevats (marcada sobresaturació) just abans de la crescuda, 
que reflecteixen la descàrrega d’aigües més aviat mineralitzades i pròpies de l’esgo-
tament. A l’inici de la puja hi ha un màxim que indica sobresaturació i també un mínim 
d’infrasaturació. Els cabals més elevats de la puja i el màxim de crescuda es caracterit-
zen per valors de l’DpH que indiquen sobresaturació. Del màxim de la crescuda 3 m3/s) 
a la part primera de decrescuda, encara amb forts cabals (superiors a 2 m3/s), els valors 
de l’DpH són infrasaturats o bé propers a l’equilibri químic (període de la crescuda del 
6 al 8 de juny aproximadament). A la resta de la decrescuda els valors són clarament 
sobresaturats o puntualment a l’equilibri.

La pCO2 augmenta amb l’augment del cabal: aquesta resposta caracteritza la puja o 
branca ascendent de la crescuda; en el màxim de cabal de la crescuda la pCO2 presen-
ta un mínim poc marcat i a l’inici de la decrescuda i, en general, a la decrescuda hi ha 
varis màxims de pCO2 ben definits.

Els HCO3
- com a variable que més influeix la mineralització de l’Adou del Bastareny, 

permet una anàlisi comparable al realitzat per a la conductivitat. Hi ha un augment de 
HCO3

- que coincideix amb l’inici de la crescuda (puja) i un màxim de HCO3
- que coin-

cideix amb el cabal màxim de la crescuda. A l’inici de la decrescuda hi ha un màxim 
poc marcat (6 de juny). Finalment és particularment interessant assenyalar l’existència 
d’un màxim de HCO3

- ben definit i d’amplitud i període remarcables (8 i 9 de juny) en 
plena decrescuda, tal i com succeeix amb la conductivitat. L’augment de HCO3

- a la 
puja i el màxim de HCO3

- associat al cabal màxim de crescuda són l’expressió d’un 
efecte de descàrrega i fan palesa la importància de les reserves de l’aqüífer. El màxim 
de HCO3

- situat en plena decrescuda i que es caracteritza pel seu retard respecte el 
cabal màxim de l’episodi de crescuda, s’explicaria pels processos de dissolució que 
es desenvoluparien a la part d’aigua amunt de la zona inundada, tal i com s’ha suggerit 
per a la conductivitat.

La variabilitat que experimenta el Ca2+ a la crescuda és molt comparable a la dels HCO3
-. 

S’observa un augment de la concentració de Ca2+ a la puja i un màxim de Ca2+ coincident 
amb el cabal màxim de la crescuda; un màxim a la part primera de la decrescuda i en 
plena decrescuda un màxim de Ca2+ ben definit i d’amplitud i període considerables. Es 
tracta, exactament, de la mateixa evolució que s’observa en els bicarbonats. Les inter-
pretacions són les mateixes que s’han proposat per a la conductivitat i els bicarbonats.

Magnesi

El Mg2+ té particular interès (figura 137). S’observa un augment de la concentració amb 
l’augment del cabal i un màxim de Mg2+ coincidint amb el cabal màxim de la crescu-
da. A l’inici de la decrescuda i en situació de cabals forts (al voltant de 2.5 m3/s) hi ha 
diferents màxims de Mg2+. La interpretació de l’augment de Mg2+ a la puja i el valor 
màxim que assoleix amb el cabal màxim s’han d’interpretar com una conseqüència de 
la mobilització d’aigües més mineralitzades emmagatzemades als sistemes annexos de 
la zona inundada i, per tant, com l’expressió d’un efecte de descàrrega que fa evident 
l’existència de reserves. No obstant, el màxim de HCO3

- i Ca2+ de marcada amplitud 
i elevat període que caracteritza la decrescuda, en el cas del Mg2+ és un mínim ben 
definit, però d’amplitud no tan important i, això sí, de gran període. L’explicació ha de 
trobar-se en les particularitats de la dissolució i de la cinètica química dels carbonats 
de magnesi: en situació de decrescuda, però amb cabals elevats i amb una presència 
molt important d’aigües d’infiltració ràpida la dissolució és més aviat poc important, just 
el contrari del que succeeix amb els carbonats de calci.
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Figura 137: Variació de la pCO2, l’DpH, els bicarbonats, el calci i el magnesi a l’Adou del Basta-

reny i a SC-30 al llarg d’una crescuda el juny de 1997.
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Sodi

El Na+ presenta un màxim ben definit, però de poca amplitud, que coincideix amb el 
màxim de la crescuda (figura 138); a la part primera de la decrescuda hi ha dos màxims 
i ja en plena decrescuda hi ha un mínim d’amplitud poc marcada i gran període (com 
succeeix amb el potassi i el magnesi); a mesura que avança la decrescuda la tendència 
és recuperar els valors de sodi que precedien l’episodi de crescuda. La baixa variabi-
litat del K+ i el Na+ no facilita la interpretació, però ambdues variables semblen indicar 
l’existència d’un cert efecte de descàrrega (puja i màxim de crescuda) i un mínim en 
plena decrescuda que es podria interpretar a partir de la influència important d’aigües 
d’infiltració ràpida, menys mineralitzades en aquests ions.

Potassi

El K+ i el Na+ són dues variables que observen una evolució comparable en la crescuda 
(figura 138). En el cas del K+ les amplituds de variació són, en general, molt poc impor-
tants. Hi ha un màxim poc marcat (feble amplitud) relacionat amb la puja del cabal i, a 
la part primera de la decrescuda (amb cabals de 2 a 2.5 m3/s) hi ha una successió de 
màxims i mínims (del dia 6 al 8 de juny) de poca amplitud; en plena decrescuda (del dia 
8 al 13 de juny) hi ha un mínim de poca amplitud i gran període.

Clorurs

Els Cl- presenten una variabilitat poc important en la crescuda (entre 1 mg/l i 1.6 mg/l) 
(figura 138). S’observa un màxim ben definit a la puja de la crescuda, i varis mínims que 
coincideixen amb el cabal màxim de la crescuda i l’inici de la decrescuda; ja en plena 
decrescuda hi ha dos màxims i un mínim ben marcat i de gran període (entre el 8 i el 
9 de juny) (1 mg/l, valor mínim assolit en tot l’episodi de crescuda). Aquest mínim és 
comparable amb els observats en altres ions: K+, Na+, Mg2+...

Nitrats

Els NO3
- es caracteritzen per una variabilitat molt estreta al llarg de l’episodi de crescu-

da (entre 1.1 mg/l i 1.5 mg/l) (figura 138). Presenten un màxim associat a la puja de la 
crescuda i un mínim ben definit associat al cabal màxim de la crescuda; iniciada ja la 
decrescuda s’observa un màxim ben marcat (que coincideix amb el màxim més impor-
tant de SO4

2-) i varis màxims més en plena decrescuda.

Sulfats

Els SO4
2- (figura 138) es caracteritzen per un màxim poc marcat a la puja de la crescuda, 

un mínim ben definit i coincident amb el cabals elevats del màxim de la crescuda i de 
l’inici de la decrescuda, i un màxim molt ben definit a unes 24 h de l’inici de l’episodi, 
que així mateix coincideix pràcticament amb els cabals mes elevats de la crescuda 
(inici de la decrescuda) i que expressa la màxima concentració de SO4

2- de tot l’epi-
sodi, després hi ha dos màxims poc marcats (en decrescuda, però també en situació 
de forts cabals) i un mínim ja en plena decrescuda poc marcat però de gran amplitud 
i coincident amb altres mínims considerats en analitzar clorurs, sodi i potassi. Existeix 
un cert efecte de descàrrega poc marcat a la puja, però, sobretot s’ha de remarcar que 
la concentració màxima de SO4

2-, associada als cabals elevats de l’inici de la decres-
cuda (2.7 m3/s), s’ha d’explicar per la influència important d’aigües d’infiltració ràpida i 
per l’existència de pèrdues, segurament no molt allunyades de la zona de descàrrega 
del sistema, situades en els afloraments del Keuper de la conca (els afloraments més 
importants i que serven morfologies de dissolució ben desenvolupades estan situats 
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just a 1.5 km al S de les Fonts del Bastareny). L’evolució dels sulfats en l’episodi de 
crescuda és molt comparable a la dels nitrats que es comenta a continuació. El sulfats 
són un molt bon marcador per analitzar el temps de transit dels afloraments de Keuper 
a la surgència de l’Adou del Bastareny; els afloraments de Keuper més propers estan 
situats al S de la zona de descàrrega.

Figura 138: Variació de sodi, potassi, clorurs, nitrats i sulfats a l’Adou del Bastareny i a SC30 al 
llarg d’una crescuda el juny de 1997.
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Silicats

Els silicats, expressats com a H4SiO4, també tenen interès en la caracterització de la 
crescuda (figura 139). Primer s’observa un màxim poc marcat (feble amplitud) a la puja 
de la crescuda, i tot un seguit de màxims i mínims associats al cabal màxim i als cabals 
elevats de l’inici de la decrescuda (del 5 al 7 de juny); en plena decrescuda hi ha dos 
màxims ben definits (4 a 5 mg/l) (entre els dies 7 i 9 de juny) que constitueixen les mà-
ximes concentracions en H4SiO4 de tot l’episodi. Les marcades fluctuacions de les con-
centracions en H4SiO4 que caracteritzen la puja el cabal màxim i l’inici de la decrescuda 
s’han d’interpretar a partir de la incidència d’aigües d’infiltració ràpida de concentraci-
ons lleugerament diferents a la zona inundada. Els màxims de H4SiO4 poc marcats de la 
puja de la crescuda i màxim de la crescuda poden indicar un cert efecte de descàrrega. 
Els màxims de H4SiO4, situats en plena decrescuda amb cabals al voltant de 2 m3/s (7 
i 9 de juny), que observen un clar retard respecte el cabal màxim de l’episodi, s’han de 
relacionar amb aigües d’infiltració ràpida que incideixen en la part d’aigua amunt de la 
zona saturada, com així mateix s’ha comentat per a altres variables.

Matèria en suspensió

La matèria en suspensió té particular interès, doncs en situació de crescuda experimen-
ta un forta variació: entre 1 mg/l i 130 mg/l. S’observa un augment molt marcat amb 
l’augment de cabal (puja de la crescuda) i el màxim cabal de la crescuda coincideix molt 
bé amb la màxima concentració en matèria en suspensió: l’hidrograma de la matèria en 
suspensió és força puntegut (figura 139). Una vegada s’assoleix la màxima concentració 
i encara en situació de fort cabal (inici de la decrescuda i plena decrescuda) la matèria en 
suspensió experimenta una forta disminució tornant a assolir les concentracions anteri-
ors a l’episodi de crescuda. Aquest tipus de resposta natural de la matèria en suspensió 
és l’expressió d’un evident efecte de descàrrega, és a dir, en condicions de crescuda es 
mobilitzen materials sedimentats i situats en els sistemes annexos al drenatge o a les ma-
teixes estructures de drenatge. En aquest sentit, és interessant recordar el caràcter me-
rocàrstic del sistema càrstic del Bastareny i, per tant, una gran importància de les fàcies 
de naturalesa lutítica i, en conseqüència, l’existència molt significativa de materials lutítics 
(matèria en suspensió) i arenosos sedimentats en el si de l’aqüífer. La resposta natural que 
s’observa en la matèria en suspensió a l’Adou també caracteritza la Font del Violí com es 
remarcarà més endavant i, segurament, que succeeix el mateix al Bullidor de Sant Esteve.

Elements traça

Sobre els diferents elements traça estudiats: Liti (Li), Bor (B), Titani (Ti), Vanadi (V), Crom 
(Cr), Cobalt (Co), Arsènic (As), Rubidi (Rb), Estronci (Sr), Bari (Ba), Urani (U), Manganès 
(Mn) a l’episodi de crescuda de la primavera de 1997 (figures 140, 141 i 142) es poden 
fer les consideracions sintètiques següents:

§ S’observa un augment de la concentració a la puja de la crescuda que determina 
un màxim ben marcat (i diferenciat) associat al cabal màxim de la crescuda en 
el cas dels elements: Ti, V, Cr, Co, As, Rb i Mn.

§ S’observa un augment de la concentració a la puja que defineix màxims més o 
menys marcats i situats a la puja de la crescuda en el cas dels elements: Li, Sr, 
B i U. El B presenta un màxim a la puja i varis màxims associats al cabal màxim 
de crescuda .
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§ A l’inici de la decrescuda es produeix una disminució de la concentració i en 
alguns dels elements s’observa una fluctuació de la concentració amb varis 
màxims i mínims, més o menys ben definits: Cr, Co, As, U i Mn.

§ Alguns del elements traça: Li, B, Ti, V, Co, Rb, Sr i B presenten un màxim en 
plena decrescuda (del 7 al 9 de juny) que coincideix amb el màxim (o el mínim), 
generalment d’amplitud i període importants que s’han comentat per als ions 
majoritaris i altres variables estudiades en aquest episodi de crescuda.

Figura 139: Variació de silicats i matèria en suspensió a l’Adou del Bastareny i a SC30 al llarg 
d’una crescuda el juny de 1997.

En general, s’observa un efecte de descàrrega, més o menys ben definit, en la resposta 
natural de tots els elements traça estudiats que indicaria la mobilització d’aigües de 
llarg temps de permanència que formarien part de les reserves (sistemes annexos) de 
la zona inundada.

Oxigen-18 i Deuteri

L’isòtop oxigen-18 presenta un augment que defineix un màxim relacionat amb la puja 
de la crescuda (figura 143); després hi ha tres màxims més relacionats amb diferents 
moments de la crescuda: el primer amb el cabal màxim de crescuda i el segon i el tercer 
amb l’inici de la decrescuda (forts cabals); finalment, hi ha un màxim d’oxigen-18, el de 
major amplitud (concentració més elevada) i període situat en plena decrescuda (entre 
els dies 8 i 9 de juny), però encara amb un cabal elevat (al voltant de 2 m3/s). Aquest 
màxim ben definit i de gran amplitud coincideix amb els observats en altres variables 
estudiades a l’Adou del Bastareny en aquest mateix episodi de crescuda (conductivitat, 
bicarbonats, calci...); el retard d’aquest màxim d’oxigen-18 s’explica per la incidència 
d’aigües d’infiltració ràpida (i escorrentia subterrània) a la part d’aigua amunt de la zona 
inundada. Els màxims d’oxigen-18 situats a la puja i màxim de crescuda posen nova-
ment de manifest un efecte de descàrrega que indica l’existència de reserves impor-
tants a la zona inundada de l’aqüífer (vegeu notablement Eberentz, 1975; Bakalowicz, 
1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980).
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Figura 140: Variació de liti, bor, titani i vanadi a l’Adou del Bastareny i a SC30 al llarg d’una cres-
cuda el juny de 1997.

La resposta de deuteri a l’Adou (figura 144) presenta moltes analogies amb la de l’oxi-
gen-18 i, en general, una major variabilitat. Com succeeix amb l’oxigen-18, s’observen 
màxims associats a la puja i al cabal màxim de la crescuda; també hi ha mínims signi-
ficatius tant a la puja com a l’inici de la decrescuda, però relacionats amb forts cabals 
(2.3 m3/s); a partir del 7 de juny, s’observen varis màxims que són assimilables a un sol 
màxim, que defineix una ona de deuteri, de forta amplitud i període, que es desenvo-
lupa amb retard i en plena decrescuda, és a dir, tal i com s’observa per a l’oxigen-18 i 
en altres variables (conductivitat, bicarbonats, calci...). La interpretació del màxims de 
deuteri de la puja i del màxim de crescuda indiquen un cert efecte de descàrrega per 
mobilització d’aigües de la zona saturada o inundada. I el mínims més significatius rela-
cionats amb forts cabals (al voltant de 2.3 m3/s) expressen una marcada incidència d’ai-
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gües d’infiltració ràpida. El màxim diferit o amb retard s’ha de relacionar amb l’aportació 
d’aigües d’infiltració ràpida i d’escorrentia subterrània que desenvolupen importants 
processos de dissolució a la part d’aigua de la zona inundada i aigua amunt d’aquesta. 
Aquestes observacions i consideracions es poden constatar per a diferents marcadors 
i, amb major o menor definició, en qualsevol de les tres surgències permanents: Violí, 
Bullidor i Adou.

Figura 141: Variació de crom, cobalt, arsènic, rubidi i estronci a l’Adou del Bastareny i a SC30 al 
llarg d’una crescuda el juny de 1997.
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Figura 142: Variació de bari, urani i manganès a l’Adou del Bastareny i a SC30 al llarg d’una 
crescuda el juny de 1997.
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Figura 143: Variació d’oxigen-18 a l’Adou del Bastareny al llarg d’una crescuda el juny de 1997.
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Figura 144: Variació del deuteri a l’Adou del Bastareny al llarg d’una crescuda el juny de 1997.

3.3.2.6.3.3 Sobreeixidor SC-30

El sobreeixidor SC-30 és el més important dels situats aigua amunt de l’Adou del Bas-
tareny. El seu cabal màxim és de l’ordre de 0.2-0.3 m3/s, però és necessari recordar que 
forma part d’un context de sobreeixidors, situats aigua amunt i aigua avall, que poden 
aportar cabals superiors a 0.5 m3/s. De la crescuda objecte d’estudi (juny de 1997) 
només es disposa de quatre mostres que es distribueixen aproximadament del màxim 
de crescuda (inici de la decrescuda) a la decrescuda pròpiament. Les concentracions 
s’han indicat amb triangles plens en els diferents hidrogrames que analitzen la crescuda 
a l’Adou del Bastareny (figures 140, 141 i 142). Les variables estudiades a l’SC-30 foren: 
pH, pCO2, DpH, HCO3

-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO4
2-, Cl-, NO3

-, H4SiO4, matèria en suspen-
sió i els elements traça: B, Ti, V, Cr, Co, As, Rb, Sr, Ba, U i Mn.

Les concentracions de les diferents variables són perfectament comparables amb les 
que caracteritzen l’Adou. No obstant, en algunes variables les concentracions són lleu-
gerament inferiors a les de l’Adou. Això és particularment evident en el cas de les varia-
bles del sistema calcocarboni: pCO2, HCO3

-, Ca2+ i també en el cas del Mg2+. El Na+ i el 
Cl- presenten concentracions lleugerament superiors a les de l’Adou.

L’evolució o la tendència d’algunes variables del sobreeixidor és clarament coincident 
amb les de l’Adou: pCO2, DpH, HCO3

-, Ca2+, Mg2+ i NO3
-. Mentre que en altres varia-

bles s’observa una variabilitat molt poc important, quasi inexistent: Na+, HCO3
-, SO4

2-, 
H4SiO4 i matèria en suspensió, però això deu ser una conseqüència de la manca de 
dades de la puja de la crescuda.

Les evolucions i tendències de la major part d’elements traça són del tot comparables 
a les observades a l’Adou: B, Ti, V, Cr, Co, As, Rb, Sr, Ba, U, Mn.

El sobreeixidor SC-30, com ja s’ha comentat, és el més important dels situats aigua 
amunt de l’Adou del Bastareny i constitueix així mateix el desbordament quantitativa-
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ment més significatiu de la part d’aigua amunt de la zona inundada del sistema càrstic 
del Bastareny. A la crescuda de juny de 1997 presentà característiques fisicoquímiques 
i evolucions i tendències comparables a les observades a l’Adou (variables del sistema 
calcocarbònic, majoritaris, silicats, matèria en suspensió i elements traça). El seguiment 
realitzat en aquest sobreeixidor no recull dades de la puja de la crescuda, això no obstant, 
algunes de les evolucions observades (B, V, Cr, Co, Rb, Ba, U) podrien indicar un cop més 
l’existència d’un efecte de descàrrega que traduiria la importància de la zona saturada.

3.3.2.6.4  Respostes tèrmiques i químiques de la Font del Violí

Introducció

Com ja s’ha comentat la Font del Violí constitueix una surgència de característiques 
particulars, sobretot en relació als punts de descàrrega més importants del sistema 
com són el Bullidor de Sant Esteve i l’Adou del Bastareny, que estan estretament relaci-
onats amb l’estructura de drenatge del sistema i, així mateix, amb les seves estructures 
reservori (sistemes annexos) més importants. La Font del Violí és la que es troba més 
aigua avall i la que expressa una menor carstificació d’acord amb les característiques 
analitzades del sistema. A més, la Font de Violí, en el context de la zona de descàrrega 
del sistema, se situa litològicament on el canvi de fàcies que experimenta la Fm Armàn-
cies és més marcat (vegeu la figura 108).

Els cabals de la Font del Violí varien entre 0.013 m3/s i 0.061 m3/s (període de monitorat-
ge instrumental). Els cabals poden disminuir d’una manera significativa en els estiatges 
més marcats, però en el dilatat període de recerques hidrològiques i observacions de 
camp desenvolupades al sistema del Bastareny aquesta surgència mai ha arribat a as-
secar-se completament.

L’aportació hídrica és solament de l’ordre del 2.1% del total de l’aqüífer i el volum de re-
serves dinàmiques de la Font del Violí és de l’ordre del 2.6 % de l’avaluat per al sistema 
del Bastareny. El Bullidor de Sant Esteve i l’Adou constitueixen les descàrregues princi-
pals de l’aqüífer del Bastareny i, en conseqüència, la significació de la Font del Violí, tant 
quantitativament com qualitativa, és menor en la definició i comprensió del sistema.

La temperatura mitjana de la Font del Violí és 9.56 ºC. La màxima 10.2 ºC i la mínima 8.9 
ºC. Així l’amplitud absoluta de les variacions és d’1.3 ºC, la qual cosa indica la limitada 
carstificació del bloc carbonàtic immediat que l’alimenta.

La mineralització mitjana de la Font del Violí: 302 µS/cm a 20 ºC és lleugerament superior 
a la del Bullidor de Sant Esteve: 276 µS/cm a 20 ºC i a la de l’Adou: 249 µS/cm a 20 ºC 
(vegeu la taula 40), però la conductivitat màxima: 488 µS/cm a 20 ºC, és significativament 
superior a les màximes del Bullidor (372 µS/cm a 20 ºC i de l’Adou: 297 µS/cm a 20 ºC. 
Com es pot veure a la taula 40 els bicarbonats i el calci també augmenten i contribueixen 
a la mineralització màxima de la Font del Violí, però a aquest augment de conductivitat 
hi influeixen significativament els sulfats que procedeixen de la dissolució de guixos, així 
mateix l’augment significatiu del calci també ha de ser atribuït, en part, a la dissolució de 
guixos. Les concentracions màximes de sulfats a la Font del Violí: 86.5 mg/l, són les més 
elevades del conjunt de punts d’aigua del sistema (taula 40) i significativament superiors a 
les màximes del Bullidor: 48.4 mg/l i de l’Adou: 17.9 mg/l. En general, les concentracions 
més elevades en sulfats al llarg del cicle hidrològic, en qualsevol de les tres surgències, es 
produeixen en situació de crescuda, és a dir, la influència d’aigües d’infiltració ràpida (i en 
pèrdues) marcades amb SO4

2- és molt important. L’origen dels sulfats cal cercar-lo en les 
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litologies no carbonàtiques que els continguin, com de fet així succeeix, ja que formant 
part de la conca del sistema (vegeu figura 108) hi ha importants afloraments de Keuper 
de naturalesa guixosa, associats a les estructures d’encavalcament alpines. Els aflora-
ments del Keuper es reconeixen al llarg de la serra del Cadí, particularment a la base de 
l’encavalcament alpí que posa en contacte els carbonats del Cretaci amb les formacions 
carbonàtiques de l’Eocè. De fet, existeix un aflorament d’extensió considerable situat just 
al S de la zona de descàrrega del sistema (vegeu figura 108).

La mineralització de les aigües subterrànies en sulfats es pot produir en les situacions 
següents: 1. Quan les aigües superficials travessen els afloraments de guixos del Keu-
per en els quals s’hi han desenvolupat dolines i pèrdues que infiltren les aigües a l’inte-
rior del massís carbonàtic, 2. Quan les aigües superficials travessen els afloraments del 
Keuper i, aigua avall, acaben infiltrant-se en pèrdues situades en els materials carbonà-
tics i, 3. Quan directament les aigües subterrànies (infiltració ràpida o en pèrdues) tra-
vessen nivells de guixos situats a l’interior del massís carbonàtic (de la Fm Armàncies).

El fet que a la Font del Violí la mineralització en sulfats sigui més important és per un 
menor efecte de la dilució que introdueixen les aigües d’infiltració ràpida escassament 
mineralitzades en sulfats (efecte molt més important a l’Adou i al Bullidor), doncs, d’una 
banda, el reservori que alimenta la Font del Violí és molt inferior al que alimenta el Bulli-
dor i l’Adou i, d’una altra, al Violí la carstificació és molt poc important, no hi ha estruc-
tura de drenatge i per tant la incidència d’aigües d’infiltració ràpida és menor, mentre 
que al Bullidor i l’Adou la carstificació presenta un desenvolupament significatiu amb 
drens i sistemes annexos al drenatge.

Temperatura i conductivitat a la Font del Violí

Les variacions de la temperatura de l’aigua a la Font del Violí acostumen a ser més aviat 
poc importants (figura 145). L’amplitud absoluta és d’1.3 ºC. És a dir, comparable amb 
la de fonts que indiquen una escassa o limitada carstificació del medi aqüífer; en aquest 
sentit, aquesta amplitud absoluta és del mateix ordre que les avaluades als aqüífers de 
Rellinars i Aigüèira (Freixes, 1986; Freixes et al., 1996 a; 1998 a).

En les diferents crescudes analitzades (setembre de 1995, octubre de 1996, juny de 
1997 i novembre i desembre de 1997) sempre que existeix un augment de cabal s’ob-
serva una augment de la temperatura, però, en general, les variacions són de baixa 
amplitud (entre 0.2 i 0.3 ºC) i en algun cas, fins i tot, inferiors a 0.1 ºC.

Les crescudes de setembre de 1995, que són consecutives en un període de molts 
pocs dies, són molt il·lustratives, és a dir, en les dues crescudes l’augment de cabal es 
tradueix en un augment de temperatura i es defineixen dos màxims. En la primera cres-
cuda l’augment de la temperatura és de 0.1 ºC i en la segona de 0.2 ºC. El tipus de res-
posta natural és el característic d’un efecte de descàrrega relacionat amb l’existència 
de reserves, encara que a la Font del Violí el reservori no té la importància de l’avaluat 
per al Bullidor de Sant Esteve i l’Adou. En les decrescudes d’ambdós episodis de cres-
cuda s’observa una disminució molt clara de la temperatura fins a assolir valors inferiors 
als mesurats abans que es produís cadascuna de les crescudes, assenyalant clarament 
la incidència de les aigües d’infiltració ràpida, més fredes, en una zona saturada que a 
la Font del Violí té una entitat molt inferior a la que alimenta el Bullidor de Sant Esteve 
i l’Adou. A més el bloc carbonàtic immediat que alimenta la Font del Violí presenta una 
estructura més aviat homogènia i poc carstificada, tot i que aquesta surgència aporti 
una part de la informació, d’una manera menys marcada o, si es vol, més atenuada, del 
bloc d’aigua amunt significativament més carstificat.
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En la crescuda de juny de 1997, l’augment de la temperatura es fa més evident a l’inici 
de la decrescuda i a la decrescuda que no pas a la puja i al màxim de crescuda: sembla 
com si l’efecte de descàrrega que determina l’augment de la temperatura de l’aigua, es 
produís de manera diferida.

També és interessant comentar la crescuda de desembre de 1977, doncs s’observa 
a la puja una disminució de 0.2 ºC, com a conseqüència de la influència, encara que 
poc important, d’aigües d’infiltració ràpida a l’inici de la crescuda i tot seguit un marcat 
augment de 0.3 ºC associat als cabals més elevats de la crescuda, que expressaria la 
mobilització d’aigües a major temperatura situades a la zona inundada.

En general, encara que la definició de les respostes tèrmiques no sempre sigui molt bona, 
s’observa un efecte de descàrrega que expressa la mobilització d’aigües a major tempera-
tura situades a les estructures reservori de la zona saturada que alimenta la Font del Violí.

Les respostes naturals de la conductivitat (mineralització) tenen, en general, una molt 
bona definició, molt millor que les respostes tèrmiques.

A la Font del Violí qualsevol increment del cabal comporta un increment simultani molt 
significatiu de la conductivitat de l’aigua (figura 145). En totes les crescudes es pot 
comprovar que es defineixen un o varis màxims que coincideixen amb el màxim del 
cabal o bé amb els cabals elevats de l’inici de la decrescuda i, en algun dels episodis 
de crescuda hi ha alguns màxims de conductivitat situats en plena decrescuda.

Les crescudes de setembre de 1995 s’originen en un interval de temps molt petit (12 
i 18 de setembre). La primera correspon a un feble augment del cabal que determina 
una resposta natural de la conductivitat ben definida (amb un augment d’uns 50 µS/
cm); el màxim de cabal i el de conductivitat coincideixen. La segona és una crescuda 
més important que determina un augment de conductivitat considerable (135 µS/cm); el 
màxim de cabal i el de conductivitat també coincideixen. En les decrescudes d’aquests 
episodis de crescuda s’observa una disminució de la conductivitat que segueix apro-
ximadament el decreixement del cabal i una clara tendència a recuperar els valors de 
conductivitat anteriors al desenvolupament de les crescudes.

Com es pot observar les respostes de la conductivitat, a excepció d’algun episodi, són 
molt comparables a les de la temperatura interpretades abans en analitzar les respos-
tes tèrmiques de la Font del Violí.

A la crescuda d’octubre de 1995, l’augment de cabal determina un màxim de conduc-
tivitat ben definit. El cabal màxim i el màxim de conductivitat coincideixen. En aquest 
episodi a la decrescuda apareixen dos màxims de conductivitat, el primer poc marcat 
(al cap de 2 dies del cabal màxim) i el segon més ben definit i gran període (al cap de 6 
dies del cabal màxim); aquests màxims tenen un caràcter diferit en el context de l’epi-
sodi de crescuda i se situen en plena decrescuda.

A la crescuda de juny de 1997 amb un cabal de quasi 0.06 m3/s, prop del cabal màxim 
de resposta mesurat a la Font del Violí, s’observa una resposta molt forta de la conduc-
tivitat, doncs l’increment és de quasi 200 µS/cm. El màxim de cabal i de la conductivitat 
coincideixen. Així mateix hi ha dos màxims de conductivitat: a l’inici de la decrescuda i 
a la decrescuda, que s’han d’interpretar com a respostes “diferides” (o amb retard) en 
el temps, el primer 2 dies i el segon 4 dies en relació al cabal màxim de la crescuda. 
Com es veurà més endavant les característiques de la resposta natural de la conduc-
tivitat amb un primer màxim associat al màxim de cabal i els dos màxims situats a la 
decrescuda també s’observen en la respostes naturals dels HCO3

-, Ca2+ i oxigen-18 i 
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deuteri; en el cas dels sulfats hi ha un màxim (7 de juny) que coincideix molt bé amb el 
segon màxim de conductivitat i, en plena decrescuda, es mantenen amb valors elevats 
i també influeixen el tercer màxim de conductivitat.

Figura 145: Variació de la temperatura i la conductivitat al llarg de diferents crescudes a la Font del Violí.
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Les crescudes de novembre i desembre 1997 també mostren màxims de conductivitat 
molt ben definits i associats als cabals màxims. A la decrescuda d’ambdós episodis es 
produeix una disminució de la conductivitat, que segueix, més o menys, la del cabal.

La interpretació de les respostes naturals de la conductivitat en els diferents episodis 
de crescuda analitzats és característica de la Font del Violi i mostra un clar efecte de 
descàrrega que indica que en situació de crescuda es mobilitzen aigües marcadament 
més mineralitzades que provenen de les estructures reservori de la zona inundada o 
saturada. Tot i que existeix un clara discontinuïtat entre la part d’aigua amunt que des-
carrega per les surgències del Bullidor i l’Adou i la part d’aigua avall que descarrega per 
la Font del Violí, aquesta surgència també presenta en situació de crescuda, com així 
s’ha explicat per a les altres dues, un efecte de descarrega que indica l’existència de 
reserves a la zona inundada. La discontinuïtat es fa evident per la poca carstificació que 
expressen les respostes naturals de la Font del Violí.

3.3.2.6.5  La crescuda de juny de 1997 a la Font del Violí

Introducció

Les respostes tèrmica i química (conductivitat o mineralització) de la Font del Violí de 
la crescuda de primavera (juny de 1997) ja han estat analitzades i interpretades, així 
com en un conjunt d’altres crescudes amb dades del monitoratge instrumental en con-
tinu. L’existència d’efecte de descàrrega en les respostes de la temperatura i de la 
conductivitat com a conseqüència de la mobilització d’aigües a major temperatura o 
més mineralitzades provenint de la zona inundada és una característica pràcticament 
generalitzable.

L’episodi de crescuda de juny de 1997 a la Font del Violí té una resposta, tant del cabal 
com de la conductivitat, més ràpida: 3 hores. En un període de 4 hores la conductivitat 
passa de 210 mS/cm a 390 mS/cm, degut, essencialment, a increments en calci, mag-
nesi, potassi, bicarbonats i nitrats, mentre que la matèria en suspensió passa d’1 g/m3 a 
170 g/m3. El cabal màxim (0.056 m3/s) s’assoleix a les 9 hores de l’inici de la crescuda. 
Un cop més es manifesta un efecte de descàrrega, amb la sortida d’aigua amb temps 
de permanència més llarg (més mineralitzada) i amb la mobilització de sediments cal-
caris, guixos i argiles acumulats a les fissures i conductes que alimenten la surgència. 
La conductivitat disminueix lentament degut, almenys en part, a l’aportació continuada 
d’aigua en contacte amb nivells de guixos, tal com posen de manifest les relativament 
altes concentracions de clorurs, sulfats, liti i bor.

A continuació, a més de les variables bàsiques (cabal, temperatura i conductivitat) es 
comentaran i interpretaran les variables i ions majoritaris de l’equilibri calcocarbònic 
(pH, pCO2, DpH, HCO3

-, Ca2+, Mg2+...), els ions majoritaris restants (SO4
2-, Cl-, NO3

-, Na+, 
K+...), els silicats (H4SiO4), la matèria en suspensió, els isòtops (oxigen-18 i deuteri) i els 
elements traça (Li, B, Ti, V, Cr, Co, As, Rb, Sr, Ba, U, Mn). En definitiva, es tracta de po-
sar en relació les dades i respostes de cabal, temperatura, conductivitat (mineralització) 
amb la diversitat de variables estudiades en la crescuda de juny de 1997.

DpH (pH), pCO2, bicarbonats i calci

La mineralització de la Font del Violí és la més important de les diferents surgències 
del sistema (vegeu taula 40). I com succeeix a l’Adou del Bastareny, al Bullidor de Sant 
Esteve i també a la Font Tordera (aqüífer epicàrstic) es tracta d’aigües bicarbonatades 
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càlciques, és a dir, que el ions HCO3
- i Ca2+ tenen una contribució determinant de la mi-

neralització. Això no obstant, a les surgències que defineixen la descàrrega del sistema 
hi ha unes concentracions significatives i, fins i tot, temporalment molt importants en 
SO4

2- (vegeu taula 40). Així la Font del Violí té una mitjana de 28.6 mg/l, però en crescu-
da pot assolir valors molt superiors, fins a 86.5 mg/l. El Bullidor de Sant Esteve també 
presenta valors significatius en SO4

2- amb una mitjana de 22.9 mg/l i un màxim de 48,4 
mg/l. En definitiva, els SO4

2- també contribueixen a la mineralització, particularment 
en situació de crescuda. En conseqüència, en els períodes de crescuda les aigües a 
la Font del Violí que són bicarbonatades càlciques passarien a tenir un caràcter més 
sulfatat i al Bullidor de Sant Esteve i a l’Adou succeiria el mateix, però d’una manera 
menys marcada.

L’DpH presenta valors sobresaturats a l’inici de la crescuda (figura 146). A la puja hi 
ha un mínim d’DpH molt marcat i coincidint amb el cabal màxim de la crescuda hi ha 
dos màxims ben definits amb valors lleugerament sobresaturats; la part primera de 
la decrescuda, però amb cabals elevats per sobre de 0.05 m3/s, hi ha una marcada 
fluctuació, amb varis màxims i mínims, amb valors a l’equilibri o lleugerament infra-
saturats. En decrescuda (a partir del dia 7 de juny) es defineixen tres màxims ben 
definits que indiquen clarament sobresaturació. Molt avançada la decrescuda (a partir 
del dia 13 de juny) hi ha un mínim que expressa condicions d’infrasaturació que no 
és fàcil d’explicar.

La pCO2, augmenta amb l’augment del cabal, però el valor màxim de pCO2 s’assoleix 
amb cert retard en relació amb el cabal màxim (figura 146). Això no obstant, les con-
centracions més elevades de la pCO2 coincideixen amb els cabals més elevats de la 
crescuda (inici de la decrescuda). A la decrescuda la pCO2 experimenta una disminució 
d’acord amb la del cabal.

Els HCO3
-, constitueixen l’ió més determinant de la mineralització de la Font del Violí, 

però en aquesta surgència també cal considerar el calci i els sulfats. A la puja de cabal 
augmenten els HCO3

- fins arribar a un màxim molt ben definit, però amb un cert retard 
en relació al màxim de cabal (figura 146). A l’inici de la decrescuda, però encara amb 
cabals elevats (0.05 m3/s), hi ha una marcada disminució de la concentració en HCO3

-, 
desprès hi un mínim poc marcat (entre el 7 i el 8 de juny) i l’evolució continua amb un 
màxim molt poc marcat (feble amplitud) (entre el 9 i el 10 de juny) i de gran període. 
Aquesta evolució del HCO3

- en la crescuda és comparable amb la de la conductivitat i 
també amb la del Ca2+.

La variabilitat del Ca2+ a la crescuda és pràcticament la mateixa que s’observa per als 
HCO3

- (figura 146). A la puja la concentració de Ca2+ augmenta i és defineix un màxim 
molt ben marcat, amb un cert retard en relació amb el màxim de cabal, però que coin-
cideix amb els cabals més elevats de l’episodi. En situació de decrescuda hi ha un el 
màxim de feble amplitud i gran període (entre els dies 9 i 10 de juny). A partir d’aquest 
màxim l’evolució del Ca2+ és una disminució que segueix la del cabal en decrescuda.

Magnesi

El Mg2+ augmenta d’acord amb l’augment de cabal de la puja de la crescuda i presenta 
dos màxims amb un cert retard en relació al cabal màxim (figura 146). Aquesta primera 
evolució és comparable a la dels bicarbonats i el calci. A partir del 6 de juny hi ha dos 
màxims de concentracions lleugerament més elevades que els anteriors que coincidei-
xen amb la part inicial de la decrescuda. Desprès, en plena decrescuda, la disminució 
del Mg2+, poc marcada, es produeix seguint la del cabal.
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Sodi

La concentració experimenta un augment d’acord amb l’augment de cabal, però es 
tracta d’un augment progressiu i els valors màxims de sodi s’assoleixen a l’inici de la 
decrescuda i ja en plena decrescuda (al voltant del dies 8 i 9 de juny). A la decrescuda 
la concentració en sodi disminueix lentament (figura 147).

Potassi

El K+ experimenta un augment significatiu amb l’augment del cabal. Així hi ha varis 
màxims a la puja i un de més ben marcat (màxima concentració de l’episodi) que co-
incideix amb el cabal màxim (figura 147). Després hi ha varis màxims que coincideixen 
amb els cabals elevats de l’inici de la decrescuda; aquestes fluctuacions desapareixen 
a partir del dia 8 de juny i ja en plena decrescuda les concentracions disminueixen molt 
lentament.

Clorurs

S’observen dos màxims de Cl- poc marcats a la puja, un mínim poc marcat que coin-
cideix amb el cabal màxim de l’episodi i un segon mínim que coincideix amb el cabals 
encara elevats de l’inici de la decrescuda (figura 147). Entre el dies 6 i 8 de juny hi ha 
dos màxim ben definits i un darrer mínim que coincideixen amb els cabals elevats de 
l’inici de la decrescuda. En plena decrescuda es defineix (10 de juny) un màxim de poca 
amplitud i gran període. La disminució de les concentracions a la resta de la decrescu-
da és més aviat lenta.

Nitrats

La concentració de NO3
- augmenta amb l’augment del cabal i es defineix molt bé un 

màxim, que coincideix amb el cabal màxim de l’episodi (figura 147). I coincidint amb 
l’inici de la decrescuda (5 al 8 de juny) es produeix una forta disminució de la concen-
tració; a partir del dia 8 de juny en decrescuda la concentració en nitrats és baixa (al 
voltant d’1 mg/l) i no experimenta variacions.

Sulfats

L’evolució dels SO4
2- en aquest episodi de crescuda és comparable a la que presenta el 

Na+ (figura 147). Amb l’augment de cabal es produeix un augment progressiu de la con-
centració en SO4

2- de manera que el màxim de sulfats se situa, encara amb forts cabals, 
a l’inici de la decrescuda (7 de juny). En decrescuda es produeix una progressiva i més 
aviat lenta disminució dels SO4

2- .

Silicats

Els H4SiO4 presenten una evolució interessant en aquest episodi de crescuda (figura 
148). Evolució que és molt comparable a la que s’observa l’Adou del Bastareny. La 
part primera de l’episodi de crescuda experimenta un forta fluctuació dels silicats (puja, 
màxim de crescuda i inici de la decrescuda, fins el dia 8 de juny). Així s’observa un mà-
xim poc marcat a la puja i un segon, també poc marcat associat al cabal màxim de la 
crescuda. Després hi ha tres màxims associats als cabals, encara elevats, de l’inici de 
la crescuda; el segon d’aquests màxims presenta la màxima concentració de H4SiO4 
de l’episodi. En plena decrescuda els valors de H4SiO4 es mantenen en concentracions 
importants.
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Figura 146: Variació de la pCO2, l’DpH, els bicarbonats, el calci i el magnesi a la Font del Violí al 
llarg d’una crescuda el juny de 1997.
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Figura 147: Variació de sodi, potassi, clorurs, nitrats i sulfats a la Font del Violí al llarg d’una cres-
cuda el juny de 1997.

Matèria en suspensió

Es produeix un augment de la concentració amb la puja del cabal on es defineix un 
primer màxim; un segon màxim coincideix amb el cabal màxim (figura 148). A partir del 
màxim es produeix un ràpida disminució de la concentració que coincideix, amb els 
cabals, encara forts, que caracteritzen l’inici de la decrescuda. La matèria en suspensió 
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passa de concentracions de l’ordre d’1 mg/l a un valor màxim de 170 mg/l. Aquesta 
resposta natural fa evident la mobilització de materials prèviament sedimentats a la 
zona inundada. Exactament com succeeix a l’Adou del Bastareny (vegeu figura 139).

Figura 148: Variació de silicats i matèria en suspensió a la Font del Violí al llarg d’una crescuda 
el juny de 1997.

Elements traça

Sobre els diferents elements traça estudiats: Liti (Li), Bor (B), Titani (Ti), Vanadi (V), Crom 
(Cr), Cobalt (Co), Arsènic (As), Rubidi (Rb), Estronci (Sr), Bari (Ba), Urani (U), Manganès 
(Mn) a l’episodi de crescuda de la primavera de 1997 (figures 149, 150 i 151) es poden 
fer les consideracions sintètiques següents:

§ Màxims ben associats al cabal màxim de la crescuda o bé situats a la puja de la 
crescuda: B, Ti, V, Cr, Co, As, Rb , Sr i Ba.

§ En alguns elements els valors màxims indiquen un petit retard en relació amb el 
cabal màxim de la crescuda: B, Co, Sr, Ba i U.

§ L’evolució del liti és particular: l’augment de la concentració és progressiu i, en-
cara que hi ha uns màxims poc marcats situats a la puja i associats als cabals 
forts de l’inici de la decrescuda, els valors màxims de l’episodi s’observen en 
plena decrescuda (del 7 al 10 de juny).

§ Màxim o màxims, més o menys ben definits, situats a la decrescuda: Li, B, Ti, V, 
Co i Rb.

§ El Cr presenta un màxim ben definit a la puja i un màxim menys marcat que coincideix 
amb el cabal màxim. A l’inici de la decrescuda s’observen varis mínims ben definits.

§ A l’inici de la decrescuda hi ha una disminució de la concentració més o menys 
ben definida: Ti, V, Co, Rb, Sr, Ba i Mn.
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En general, s’observa un efecte de descàrrega ben definit en les respostes naturals de 
la majoria dels elements traça estudiats com així mateix succeeix amb les altres varia-
bles: ions majoritaris i oxigen-18.

Figura 149: Variació de liti, bor, titani, vanadi i crom a la Font del Violí al llarg d’una crescuda el 
juny de 1997.
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Figura 150: Variació de cobalt, arsènic, rubidi, estronci i bari a la Font del Violí al llarg d’una cres-
cuda el juny de 1997.
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Figura 151: Variació d’urani i manganès a la Font del Violí al llarg d’una crescuda el juny de 1997.

Oxigen-18 i Deuteri

L’evolució de l’oxigen-18 a l’episodi de crescuda presenta un màxim molt poc marcat a 
la puja i un màxim associat al cabal màxim de la crescuda molt ben definit; així mateix, 
hi ha dos màxims (que es poden assimilar a un màxim) de feble amplitud i gran perío-
de (entre el dies 7 i 9 de juny) (figura 152). El màxim de la puja i el coincident amb els 
cabals més elevats responen a la mobilització d’aigües de llarg temps de permanència, 
procedents de la zona inundada. El màxim amb retard estaria relacionat amb les aigües 
d’infiltració i d’escorrentia subterrània i els processos de dissolució aigua amunt de la 
zona saturada.

Els valors d’oxigen-18 de la Font del Violí indiquen que es tracta d’aigües que han ex-
perimentat un fraccionament superior a les de l’Adou. Això es pot explicar pel fet que 
la Font del Violí és la que està situada més aigua avall del sistema i, en conseqüència, 
és la que pot aportar aigües amb un temps de permanència més llarg i que són el re-
sultat d’aigües d’origen divers (pluja, neu, infiltració ràpida i en pèrdues, infiltració lenta, 
aqüífers epicàrstics, reservoris de la zona inundada) que traduirien un fraccionament 
isotòpic més important. La resposta natural de l’oxigen-18 de la Font del Violí es pot 
considerar com a relativament senzilla sobretot si es compara amb la de l’Adou: la 
resposta natural de l’Adou com ja s’ha com ja s’ha comentat és més complexa, com-
plexitat que té a veure amb el caràcter més càrstic del funcionament i l’estructura que 
es fa evident a l’Adou.

A més, hi hauria dos aspectes a remarcar: la zona inundada immediata que alimenta la 
Font del Violí té una entitat molt menor que la que alimenta el Bullidor de Sant Esteve 
i l’Adou i la carstificació en el cas del bloc immediat a la Font del Violí és també molt 
inferior a la que es fa evident al Bullidor i l’Adou. Les característiques del bloc calcari 
immediat que alimenta la Font del Violí, sense estructura de drenatge, afavoreixen l’ho-
mogeneïtzació d’aigües de diferent origen. A la Font del Violí la incidència de les aigües 
d’infiltració ràpida i d’escorrentiu subterrani és quantitativament poc important si es 
compara amb el Bullidor i l’Adou.
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Figura 152: Variació d’oxigen-18 a la Font del Violí al llarg d’una crescuda el juny de 1997.
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Figura 153: Variació de deuteri a la Font del Violí al llarg d’una crescuda el juny de 1997.

La resposta natural de l’oxigen-18 és molt comparable a les respostes d’altres variables 
estudiades en aquest episodi de crescuda: els hidrogrames dels bicarbonats (i de la 
conductivitat) i del calci presenten morfologies pràcticament anàlogues (vegeu figura 
146).

3
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La resposta del deuteri a la Font del Violi és molt comparable a la de l’oxigen-18, so-
lament s’observen petites diferències poc significatives (figura 153). Hi ha un màxim a 
la puja i dos màxims associats als cabals màxims de la crescuda i un mínim molt ben 
marcat en decrescuda (7 de juny), però encara associats a forts cabals. A partir d’aquí, 
entre el dies 7 i 11 de juny hi ha varis màxims que es poden assimilar a un sol màxim 
que coincideix amb els màxims de conductivitat i d’altres marcadors estudiats (bicar-
bonats, calci...) que s’han definit com a màxims amb retard. Els màxims situats a la puja 
i al màxim de la crescuda tenen la mateixa explicació que en el cas de l’oxigen-18: es 
tracta d’aigües que es mobilitzen de la zona inundada. Els màxims o màxim amb retard 
estaria relacionat amb les aigües d’infiltració ràpida i d’escorrentia subterrània relacio-
nades amb els processos de dissolució que es desenvolupen aigua amunt de la zona 
saturada, exactament com s’ha explicat per a l’oxigen-18.

3.3.2.6.6 Conclusions i síntesi de les respostes hidrològiques naturals de les Fonts del 
Bastareny

3.3.2.6.6.1 Introducció

L’estudi de les respostes naturals de cabal de les Fonts del Bastareny permet constatar 
que la morfologia dels hidrogrames és característica del sistema. L’anàlisi de l’hidro-
grama estableix que la carstificació és més important aigua amunt que aigua avall com 
així mateix ho indiquen les observacions realitzades en les tres surgències permanents 
d’aigua amunt a aigua avall: Adou, Bullidor de Sant Esteve i Font del Violí. El correlogra-
ma creuat identifica les característiques pròpies del funcionament i de l’estructura del 
sistema: una carstificació global moderada, un cert desenvolupament de l’estructura 
de drenatge i un reservori considerable com així mateix ho indica el càlcul del volum 
dinàmic (Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a; Ramoneda et al., 1999).

El tipus de resposta és característica del sistema i és una conseqüència del seu funci-
onament i estructura. Les respostes tenen clarament un valor paradigmàtic, és a dir, es 
poden considerar com una referència del comportament del sistema.

Aquestes característiques generals del sistema que són el resultat de l’anàlisi de l’hi-
drograma, constituïxen un bon marc per a introduir les conclusions de l’anàlisi de cres-
cudes o respostes naturals que s’ha realitzat en cadascuna de les surgències des d’una 
perspectiva interdisciplinària a partir de diverses variables.

Així mateix, s’ha d’insistir en el caràcter més aviat valclusià del sistema i en la comple-
xitat i dimensions de les zones de descàrrega (>3 km) i saturada o inundada.

En el cas del sistema càrstic del Bastareny cal tenir present que hi ha tres surgènci-
es permanents i vàries de temporals o sobreeixidors: particularment l’SC-30 i d’altres 
d’immediats situats aigua amunt i aigua avall d’aquest. Aquesta diversitat de punts de 
descàrrega ja expressa una certa complexitat del sistema. L’anàlisi de les respostes 
naturals relatives al cabal, la temperatura, les variables químiques i isotòpiques que 
s’ha realitzat (dades del monitoratge instrumental i de la crescuda de juny de 1997) en 
cadascuna de les tres surgències permanents i al sobreeixidor SC-30 ha contribuït a 
definir el funcionament i l’estructura i a fer més evident la seva complexitat, però també 
a trobar-ne una explicació.

A continuació es presenten les conclusions més interessants relatives a la interpretació 
de les respostes naturals de les Fonts del Bastareny.
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Una primera remarca és que els hidrogrames de cadascuna de les surgències perma-
nents (Violí, Bullidor de Sant Esteve i Adou) analitzats individualment presenten analo-
gies morfològiques i són característics de cada surgència. Així mateix, quan es com-
paren s’observen analogies morfològiques entre els hidrogrames de les tres surgències 
permanents. Encara que cal insistir en què les analogies, sobretot de d’un punt de vista 
funcional i quantitatiu i també qualitatiu són molt marcades entre el Bullidor de Sant 
Esteve i l’Adou del Bastareny: és la informació aportada per aquestes dues surgènci-
es la que pròpiament permet definir i comprendre el sistema. En efecte, la informació 
d’aquestes dues surgències ha permès posar de relleu la carstificació de l’aqüífer i 
particularment el desenvolupament de la carstificació de la zona inundada o saturada 
on es fa evident d’una part l’existència d’una estructura de drenatge i d’una altra d’es-
tructures reservori o sistemes annexos al drenatge.

De la Font del Violí ja s’ha insistit en les seves particularitats funcionals i l’escassa cars-
tificació del bloc immediat que l’alimenta. Entre el bloc drenat per la Font del Violí i el 
drenat pel Bullidor de Sant Esteve hi ha doncs un marcada discontinuïtat. I el mateix 
succeeix entre el bloc immediat que alimenta el Bullidor de Sant Esteve i el que alimenta 
l’Adou, la discontinuïtat és però molt menys marcada. En el gradient de la carstificació 
que caracteritza el sistema, l’Adou, situada a la part d’aigua amunt de la descàrrega, 
expressa un major desenvolupament del drenatge (i de la carstificació).

Les respostes tèrmiques, químiques i isotòpiques no tenen una amplitud molt marcada 
com correspon a un sistema de carstificació moderada. Òbviament, les amplituds són 
més importants a les surgències de l’Adou i al Bullidor de Sant Esteve, que expressen 
el funcionament d’estructures més carstificades. La Font del Violí, que drena el bloc de 
l’aqüífer situat més aigua avall, amb molt poca carstificació, es caracteritza per ampli-
tuds relativament poc importants en el cas del cabal i la temperatura, però no és així pel 
que fa a la mineralització, doncs aquesta font rep aportacions d’aigües, significativa-
ment marcades en SO4

2- i Ca2+, com a conseqüència de la dissolució dels guixos situats 
a la part superficial o bé a l’interior de l’aqüífer, els qual formen part, generalment, de la 
seva zona no saturada com s’observa molt bé en el conjunt de la serra del Cadí.

3.3.2.6.6.2 Bullidor de Sant Esteve

El Bullidor de Sant Esteve, surgència principal del sistema, presenta sistemàticament 
un augment de la temperatura associat a l’augment de cabal. A les crescudes analitza-
des els increments de temperatura varien de 0.3 ºC a 1 ºC i en situació de decrescuda 
la disminució de la temperatura pot variar d’1 ºC a 1.3 ºC. Generalment s’observa un re-
tard d’unes hores del màxim de temperatura en relació al cabal màxim, però en alguns 
episodis el retard pot ser, fins i tot, de 24 hores. L’explicació pot trobar-se en el fet que 
progressivament i, en situació de forts cabals, s’impliquen aigües a major temperatura 
ubicades en sistemes annexos a major profunditat. Aquest comportament seria el pro-
pi d’un sistema d’esquema valclusià. El tipus de resposta natural de la temperatura al 
Bullidor de Sant Esteve és l’expressió d’un efecte de descàrrega que indica la mobilit-
zació d’aigües a major temperatura emmagatzemades als sistemes annexos de la zona 
inundada del carst.

La resposta natural de la conductivitat (o mineralització) presenta analogies amb la res-
posta tèrmica, però és més complexa. Encara que en tot tipus d’episodi tot augment 
del cabal es tradueix en un augment de la conductivitat, tal i com com succeeix amb la 
temperatura, la resposta de la conductivitat és més complexa: generalment s’observen 
dos màxims de conductivitat, situats un a la puja i l’altre al màxim de cabal i, un tercer 
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màxim, en plena decrescuda, de gran període i amplitud ben definida. El retard d’aquest 
tercer màxim de conductivitat respecte el cabal màxim pot ser en alguns episodis de 
l’ordre de 5 dies. Els màxims de conductivitat situats a la puja i al màxim de cabal indi-
quen un efecte de descàrrega a partir de la mobilització d’aigües més mineralitzades que 
provenen dels sistemes annexos de la zona inundada immediats al Bullidor. El màxim 
situat a la decrescuda, aporta informació diferida en el temps, particularment en relació 
al cabal màxim de la crescuda, és a dir, en relació a les condicions de màxima energia 
de l’episodi. La informació aportada té a veure amb processos de dissolució que es de-
senvolupen aigua amunt de l’Adou del Bastareny i sobreeixidors i, possiblement, aigua 
amunt de la zona inundada (saturada) de l’aqüífer. La informació que expressa el tercer 
màxim de conductivitat o mineralització, suposa segurament un augment dels HCO3

- i 
Ca2+, ions que determinarien el màxim de conductivitat. Encara que no es disposa de 
les dades d’aquests ions al Bullidor, a l’Adou, on també existeix un màxim de conducti-
vitat a la decrescuda, són els ions HCO3

- i Ca2+, els que determinen aquest augment de 
la mineralització o conductivitat. Les aigües d’infiltració ràpida i d’escorrentia subterrà-
nia reprenen el CO2 emmagatzemat a les parts profundes del carst (sistemes annexos 
al drenatge, estructures de drenatge ...) i determinen un important procés de dissolució, 
sobretot a la part d’aigua amunt de la zona inundada que es tradueix en els màxims de 
conductivitat, bicarbonats i calci (vegeu particularment l’episodi de crescuda de juny 
de 1997). Aquest màxim diferit en el temps en relació a l’inici i el màxim de la crescuda, 
doncs se situa sempre en plena decrescuda, reflecteix, segurament, la importància que 
té la carstificació a la part d’aigua amunt del sistema, com així ho indica el model con-
ceptual aportat per la hidrodinàmica. Així aquest màxim expressaria una característica 
(situació a l’espai) dels processos actuals de l’aqüífer del Bastareny.

Finalment, en relació a les consideracions realitzades sobre la respostes naturals del 
Bullidor de Sant Esteve, és interessant remarcar que en alguns dels episodis de crescu-
da estudiats el màxim de conductivitat (o mineralització) s’avança al del cabal. Aquest 
tipus de resposta és una expressió més del caràcter càrstic del sistema: el pas de l’ona 
de crescuda determinaria el primer màxim de conductivitat i la màxima energia el mà-
xim del cabal (Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a).

3.3.2.6.6.3  Adou del Bastareny

L’Adou del Bastareny, segona surgència del sistema, presenta moltes analogies amb 
el Bullidor de Sant Esteve, tant pels volums aportats, com pels tipus de respostes de 
cabal, temperatura i conductivitat.

A l’Adou tot augment de cabal es tradueix en un augment de la temperatura que indica 
un clar efecte de descàrrega en totes les respostes a partir de la mobilització d’aigües 
més calentes de la zona inundada. Els increments són en general poc importants: d’al-
gunes dècimes de grau a 0.5 ºC i les amplituds de les variacions poden ser superiors 
a 1 ºC, però depenent de l’estat del sistema hi pot haver excepcions com passa a 
l’episodi de juny de 1997, en el qual tant l’increment de la temperatura (0.2 ºC) com 
l’amplitud tèrmica de l’episodi (0.4 ºC) són molt poc importants en el context dels dife-
rents episodis estudiats. Generalment el màxim de temperatura s’origina després del 
màxim de cabal. El retard pot ser d’algunes hores fins a unes 24 hores en alguns epi-
sodis. A l’episodi de desembre de 1997, el retard del màxim de temperatura en relació 
al del cabal és molt poc significatiu, pràcticament coincideixen els dos màxims; en les 
característiques de la resposta l’estat del sistema és determinant: abans de l’episodi de 
crescuda el cabals de l’Adou eren més aviat baixos. Les respostes tèrmiques són de 
gran període (5 o 6 dies) i clarament inercials com succeïa al Bullidor de Sant Esteve. 
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L’esquema valclusià del sistema explicaria el caràcter inercial de les respostes. Així 
mateix, la incidència de les aigües d’infiltració ràpida és significativa i més marcada que 
al Bullidor de Sant Esteve i indica que aigua amunt de l’Adou existeix un major desen-
volupament del drenatge.

La resposta de la conductivitat presenta característiques generals comparables a les de 
la temperatura, però com succeeix al Bullidor, són respostes més complexes que les 
de la temperatura. Alguns episodis presenten un màxim de conductivitat poc marcat a 
la puja i al màxim de crescuda i de manera general existeix un màxim situat en plena 
decrescuda, tal i com succeeix al Bullidor de Sant Esteve. Aquestes característiques 
en la resposta s’observen molt bé a l’episodi de juny de 1997 tant al Bullidor com a 
l’Adou: la interpretació d’aquestes característiques i coincidències, particularment del 
màxim de conductivitat (HCO3

- i Ca2+) situat en plena decrescuda té un interès enorme 
en el coneixement del funcionament i l’estructura de l’aqüífer, com ja s’ha explicat quan 
s’ha analitzat la resposta del Bullidor de Sant Esteve. Els màxims de conductivitat si-
tuats a la puja i al màxim de crescuda expressen un efecte de descàrrega que suposa 
la mobilització d’aigües més mineralitzades situades als sistemes annexos de la zona 
saturada més immediats a l’Adou. El tercer màxim, situat a la decrescuda, té a veure, 
sobretot, amb els processos de dissolució situats aigua amunt de la zona inundada (i 
a la part d’aigua amunt de la zona de descàrrega on es troba precisament l’Adou del 
Bastareny) (reservori de CO2 amb una forta influència de les aigües de infiltració ràpida i 
d’escorrentia subterrània), tal i com abans s’ha comentat. Insistint en la interpretació de 
la crescuda de juny de 1997 a l’Adou del Bastareny les variables del sistema calcocar-
bònic tenen particular interès: els HCO3

- i el Ca2+ amb màxims ben definits associats a 
la puja i al màxim de la crescuda (o inici de la decrescuda), el Mg2+ també presenta un 
màxim molt clar que coincideix amb el cabal màxim i varis màxims situats a l’inici de la 
decrescuda, indiquen, com succeïa amb al conductivitat, un efecte de descàrrega que 
suposa la mobilització d’aigües més mineralitzades de les estructures reservori de la 
zona inundada. Les variables DpH i pCO2 contribueixen a conèixer l’evolució del siste-
ma calcocarbònic en crescuda: d’una banda hi ha aigües sobresaturades que proce-
deixen dels reservoris de la zona inundada i, d’altra banda, hi ha aigües infrasaturades 
o a l’equilibri influïdes per les aigües d’infiltració ràpida. Els màxims de HCO3

- i Ca2+ 

situats en plena decrescuda (aproximadament 8 i 9 de juny) tenen l’explicació abans 
aplicada al màxim de conductivitat situat en plena decrescuda.

També cal referir els SO4
2-: els valors més elevats apareixen unes 24 hores de l’inici de la 

crescuda, però tanmateix associats a forts cabals (2.5 a 3 m3/s), això indica que l’aporta-
ció de SO4

2- està relacionada amb aigües d’infiltració ràpida a partir de pèrdues situades 
als guixos del Keuper o amb aigües d’infiltració ràpida que travessen aquests materials.

El silicats indiquen un cert efecte de descàrrega i així mateix existeix un màxim en plena 
decrescuda relacionat amb aigües d’infiltració ràpida.

La resposta natural de la matèria en suspensió presenta una molt bona definició: el 
màxim de matèria en suspensió coincideix amb el cabal màxim i indica així mateix un 
molt ben definit efecte de descàrrega que s’origina perquè en crescuda es mobilitzen 
els materials prèviament acumulats per decantació a les estructures reservori de la 
zona saturada (i, fins i tot, a les estructures de drenatge), en condicions de flux de baixa 
o feble energia que caracteritzen els esgotaments; el caràcter merocàrstic del sistema 
explica la important presència de matèria en suspensió.

Una part dels elements traça analitzats a la crescuda presenten un màxim associat al 
màxim de cabal: Ti, V, Cr, Co, As, Rb i Mn, i altres a la puja: Li, Sr, Ba, U i B. En amb-
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dós tipus de resposta es fa evident un efecte de descàrrega relacionat amb la sortida 
d’aigües de llarg temps de permanència situades a les estructures reservori de la zona 
inundada. Així mateix, hi ha una part dels elements traça estudiats: Li, B, Ti, V, Co , Rb, 
Sr i Ba que defineixen un màxim situat en plena decrescuda, entre els dies 7 i 9 de juny, 
tal i com s’ha descrit per la conductivitat, bicarbonats i calci. Es tracta d’aigües d’infil-
tració ràpida que es caracteritzarien per aquests marcadors.

L’oxigen-18 presenta un màxim a la puja i dos màxims associats al cabal màxim de la 
crescuda que cal interpretar com a conseqüència de l’efecte de descàrrega d’aigües de 
llarg temps de permanència procedents dels sistemes annexos al drenatge immediat a 
l’Adou. A mes s’observen dos màxims, en plena decrescuda, el segon què és més mar-
cat està associat a cabals forts de l’ordre de 2 m3/s i expressa un retard de 3 a 4 dies; 
aquest darrer màxim (8 i 9 de juny) es correspon amb els altres màxims (conductivitat, 
bicarbonats, calci...) abans descrits, constitueix una variació de forta amplitud i relati-
vament gran període i està relacionat amb aigües d’infiltració ràpida que incorporarien, 
progressivament, aigües més fraccionades en oxigen-18 segurament de la part d’aigua 
amunt de la zona inundada (del sistemes annexos situats aigua amunt de la zona inun-
dada del sistema i potser en part de la zona no saturada).

3.3.2.6.6.4 Font del Violí

La Font del Violí, la situada més aigua avall del sistema, presenta unes característiques 
molt particulars i és, així mateix, la menys important des del punt de vista hidrològic: 
el cabal varia entre 0.061 m3/s i 0.013 m3/s. L’aportació hídrica és solament de l’ordre 
del 2.1% del total de l’aqüífer i, en conseqüència, la significació d’aquesta surgència, 
tant quantitativament com qualitativa, és poc important en la definició i comprensió del 
sistema. Les surgències realment importants en la definició del sistema són el Bullidor 
de Sant Esteve i l’Adou.

Les característiques hidrodinàmiques, tèrmiques i hidrogeoquímiques de la Font de 
Violí contribueixen a constatar que aquesta surgència drena un bloc poc carstificat i 
d’estructura més aviat homogènia. Confirmant clarament que el sistema es caracteritza 
per un gradient en la carstificació: més desenvolupada aigua amunt que aigua avall. 
La mineralització és la més important de les tres surgències del sistema com ho indica 
la conductivitat. A la Font del Violí la conductivitat (o mineralització) està influïda no-
tablement pels HCO3

- i el Ca2+ i en menor grau pel Mg2+, però també significativament 
pels SO4

2- que es presenten en concentracions importants, particularment en situació 
de crescuda. Aquesta situació també s’observa al Bullidor de Sant Esteve i a l’Adou, 
però les concentracions de SO4

2- aportades són significativament inferiors. L’origen 
dels SO4

2- és als guixos del Keuper que formen part de la conca del sistema, a partir de 
la dissolució i transport que realitzen les aigües d’infiltració ràpida. La dissolució dels 
guixos també suposa una major aportació de l’ió Ca2+

 a les aigües d’infiltració ràpida. 
Els augments de cabal determinen de manera general augments de la temperatura, 
encara que les amplituds són poc importants, només d’algunes dècimes: de 0.1 a 0.4 
ºC. Les respostes tèrmiques indiquen, de manera general, un efecte de descàrrega i, 
encara que hi hagi crescudes en què l’efecte de descàrrega no té una bona definició, 
alguns dels episodis com les dues crescudes de setembre de 1995 són molt il·lustratius 
d’aquest efecte. Les respostes químiques o de la mineralització analitzades a partir de 
la variable conductivitat, tenen molt bona definició: tot augment de cabal es tradueix 
en un marcat augment de la conductivitat, que expressa un clar efecte de descàrrega, 
a partir de la mobilització d’aigües emmagatzemades a la zona saturada o inundada.
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A la crescuda de juny de 1997, tal i com succeeix amb la conductivitat, els ions HCO3
-, 

Ca2+ i Mg2+ mostren augments significatius amb l’augment del cabal de la crescuda i 
existeix una clara associació de les màximes concentracions amb el cabal màxim de 
l’episodi, és a dir, aquestes variables fonamentals del sistema calcocarbònic presenten 
un clar efecte de descàrrega. La conductivitat a la Font del Violí presenta, tal i com s’ha 
observat al Bullidor de Sant Esteve i a l’Adou, a part del màxim associat al cabal màxim, 
un màxim o a vegades, fins i tot, més, que s’originen a l’inici de la decrescuda o en plena 
decrescuda. Aquests màxims que s’han definit com a màxims diferits o amb retard en re-
lació al cabal màxim de l’episodi de crescuda, estan relacionats amb aigües d’infiltració 
ràpida i d’escorrentia subterrània amb diferents marques geoquímiques i origen divers 
a la conca càrstica i que arriben o poden arribar a diferents espais de la zona inundada 
(i de la zona de descàrrega), sobretot considerant la important extensió d’ambdues. Els 
temps dels retards dels màxims de conductivitat, determinats a partir del màxim cabal 
de la crescuda poden variar de 2 a 7 dies, segons les característiques de l’episodi de 
crescuda. A vegades existeix un sol màxim amb retard com a les crescudes de setembre 
de 1995 (entre 5 i 6 dies de retard) o d’octubre de 1996 (entre 6 i 7 dies de retard).

La crescuda de juny de 1997 es caracteritza per presentar tres màxims: el primer coin-
cideix amb el màxim del cabal aproximadament (efecte de descàrrega de la mineralitza-
ció: bicarbonats, calci, magnesi... provenint de la zona inundada immediata que alimen-
ta la Font del Violí), el segon amb aproximadament 2 dies de retard en relació amb el 
cabal màxim el determinen els HCO3

- i la màxima aportació de SO4
2- (guixos del Keuper 

a la conca del sistema i aigües d’infiltració ràpida) (també cal observar els màxims de 
Ca2+, Mg2+, K+ i Na+, un dels màxims de Cl-, un dels màxims de H4SiO4 i també màxims, 
més o menys ben definits, d’elements traça: Li, B, Co, Ba, U..., el tercer màxim amb 
un retard d’aproximadament 4 dies el determinen HCO3

-, Ca2+, Mg2+ i els SO4
2-. Aquest 

màxim coincideix molt bé amb els ja descrits i interpretats al Bullidor de Sant Esteve i 
l’Adou. La interpretació, en el cas de la Font del Violí, també és coincident amb la rea-
litzada per a les dues surgències més importants, és a dir, tindria a veure amb els pro-
cessos de dissolució que es produeixen aigua amunt quan les aigües d’infiltració ràpida 
i d’escorrentia subterrània reprenen el CO2 emmagatzemat en estructures profundes 
(sistemes annexos, estructures de drenatge... i, en general, en la zona de transició de la 
zona d’infiltració a la zona inundada) aigua amunt de la zones de descàrrega i inundada 
(Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a; Bourges at al., 2001).

Com ja s’ha comentat algunes variables, particularment les relacionades més directa-
ment amb el primer màxim de conductivitat, que coincideix amb el cabal màxim (o bé, 
amb els cabals més elevats de l’episodi), presenten un tipus de resposta comparable 
a la del primer màxim de la conductivitat. Així succeeix, com ja s’ha explicat, amb els 
HCO3

- i Ca2+ i també amb el Mg2+, encara que l’evolució que presenta aquest ió exigeixi 
introduir algunes consideracions relacionades amb la seva cinètica química com anteri-
orment s’ha comentat. L’evolució d’aquestes variables indica un efecte de descàrrega a 
partir de la mobilització d’aigües de la zona inundada immediata, però hi altres variables 
que també il·lustren molt bé l’efecte de descàrrega, com per exemple els nitrats (NO3

-) 

que presenten un màxim que coincideix amb el cabal màxim de la punta de crescuda 
i el mateix succeeix amb la matèria en suspensió que presenta una resposta natural 
característica amb un màxim ben definit i ben associat al cabal màxim de la crescuda. 
Mentre que hi ha altres variables que presenten una morfologia o evolució diferent en 
el desenvolupament de l’episodi de crescuda, com succeeix en el cas del sodi (Na+) i 
dels sulfats (SO4

2-). A més ambdues variables tenen una evolució molt comparable en la 
crescuda. Tant el sodi com els sulfats experimenten un augment des de l’inici de la cres-
cuda, però d’una manera progressiva, fins arribar a les màximes concentracions al cap 
de 3 o 4 dies coincidint amb el segon màxim de la conductivitat i en unes condicions 
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de funcionament de la Font del Violí pràcticament de màxima energia i amb cabals molt 
elevats (inici de la decrescuda). Les concentracions màximes es mantenen fins al tercer 
màxim de conductivitat. De fet, el màxim de sulfats té una influència determinant en la 
definició del segon màxim de conductivitat. Els màxims de sodi i sulfats s’han de relaci-
onar amb l’arribada d’aigües d’infiltració ràpida (zona no saturada, aqüífers epicàrstics, 
afloraments de guixos...), progressivament més mineralitzades en aquests ions. Tant 
el sodi com els sulfats presenten valors elevats o màxims coincidint amb el segon i el 
tercer màxim de conductivitat. Així el sulfats, a la Font del Violí, amb concentracions de 
40 a 50 mg/l, tenen influència tant en el segon com en el tercer màxim de conductivitat.

Quant als elements traça s’ha de recordar que la Font del Violí és la surgència que ob-
serva les concentracions més elevades en la major part dels elements traça estudiats 
i concretament en Li, B, Sc, Co, Rb, Sr, Mo, Ba i U. A la Font del Violí, quasi la totalitat 
dels elements traça estudiats indiquen clarament l’efecte de descàrrega: bor, titani i 
vanadi, crom, cobalt, arsènic, rubidi, estronci, bari i manganès. Aquests elements traça 
presenten almenys un màxim ben marcat i associat al cabal màxim de la crescuda. I, en 
el cas del titani, vanadi, crom, cobalt, arsènic i rubidi, estronci, i manganès s’observa 
una forta variació, amb varis màxims i mínims, que va des de l’inici de l’episodi de cres-
cuda fins pràcticament el segon màxim de conductivitat, reflectint molt probablement la 
incidència d’aigües d’infiltració ràpida amb diferents marques o concentracions. L’ura-
ni presenta un màxim ben definit associat al cabal màxim de la crescuda i un segon 
màxim, també ben definit, que coincideix amb el segon màxim de conductivitat, és a 
dir, el que està relacionat amb aigües d’infiltració ràpida que aporten concentracions 
elevades de sulfats (possible relació amb materials del Keuper). Alguns elements tra-
ça observen evolucions molt semblants a les que presenten les variables del sistema 
calcocarbònic, com succeeix amb els ions estronci i bari i amb el bor, encara que en 
aquest cas amb algunes particularitats. El liti presenta una evolució molt comparable a 
les descrites pel sodi i els sulfats (possible relació amb materials del Keuper) amb con-
centracions elevades coincidint amb el segon i el tercer màxim de conductivitat.

De la resposta natural de l’oxigen-18 s’ha de remarcar un màxim molt ben definit que 
identifica les aigües més fraccionades, que coincideix amb el cabal màxim de la cres-
cuda i amb la descàrrega de les aigües més mineralitzades, primer màxim de conduc-
tivitat, de la crescuda. Aquest màxim expressa molt bé l’efecte de descàrrega. Així 
mateix hi ha dos màxims d’oxigen-18 consecutius, situats entre el 7 i el 9 de juny, els 
quals coincidirien amb el segon i tercer màxim de conductivitat de l’episodi i estarien 
relacionats amb les aigües d’infiltració ràpida que aporten sulfats i amb les aigües d’in-
filtració ràpida (i escorrentia subterrània) que determinen els processos de dissolució si-
tuats aigua amunt de la zona saturada, respectivament. La resposta natural del deuteri 
és una mica més complexa, però serveix la mateixa interpretació que s’ha utilitzat per a 
l’oxigen-18. La resposta del deuteri és molt comparable a la de l’oxigen-18.

3.3.2.6.6.5 Síntesi de les respostes naturals

L’estudi de les respostes naturals de les Fonts del Bastareny és una aportació inte-
ressant en el coneixement d’aquest sistema càrstic. Les informacions analitzades en 
les respostes de les surgències contribueixen a la definició de la unitat del sistema i al 
coneixement de la seva complexitat, és a dir, es fa evident la complexitat pròpia d’un 
aqüífer de naturalesa càrstica.

És interessant remarcar que la informació diversa que aporten les tres surgències per-
manents permet d’una part caracteritzar la zona de descàrrega (i inundada) que està 
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formada per blocs de naturalesa hidrogeològica diferent: el bloc immediat que alimenta 
la Font del Violí amb una carstificació poc important, quasi inexistent i el bloc situat 
aigua amunt del Bullidor de Sant Esteve i de l’Adou amb un carstificació considerable 
amb estructures de drenatge i d’emmagatzematge (sistemes annexos al drenatge); així 
mateix, l’estructura de drenatge és més desenvolupada en el bloc drenat per l’Adou 
que no en el drenat pel Bullidor de Sant Esteve. El Bullidor de Sant Esteve (font princi-
pal del sistema) i l’Adou són les surgències més importants que tant quantitativament 
com qualitativa permeten caracteritzar el sistema càrstic del Bastareny. D’altra part, la 
informació aportada per les fonts contribueix a caracteritzar el flux que va de la conca 
càrstica i la zona no saturada a la descàrrega a partir de marcadors com els sulfats que 
caracteritzen una part significativa de les aigües d’infiltració ràpida.

La complexitat del sistema es fa també evident per l’existència de blocs de caracterís-
tiques hidrològiques diferents com ho expressen els hidrogrames de cabal i les respos-
tes tèrmiques i químiques de les tres surgències. L’existència d’estructures diverses a 
la zona saturada o inundada: de drenatge i d’emmagatzematge, mostren, malgrat el 
caràcter moderat de la carstificació, la significativa heterogeneïtat que caracteritza el 
medi càrstic del Bastareny (Bullidor i Adou).

L’anàlisi de les respostes naturals a partir d’una diversitat de marcadors també fa evi-
dent que hi ha un gradient en la carstificació d’aigua amunt a aigua vall, tal i com ho as-
senyala la hidrodinàmica. En aquest sentit, presenten particular interès els màxims amb 
retard de determinats marcadors (conductivitat, bicarbonats, calci, magnesi...) ubicats 
a la decrescuda que permeten situar i visualitzar el desenvolupament de fenòmens de 
dissolució a la part d’aigua amunt de la zona saturada; aquests màxims que s’observen 
amb retard en relació al cabal màxim de la crescuda, il·lustren molt bé com els proces-
sos de dissolució de major intensitat es desenvolupen aigua amunt de la zona inundada 
a partir de la incidència de les aigües d’infiltració ràpida i escorrentia subterrània en un 
reservori de CO2 important (Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a; Bourges et al., 2001).

Un altre aspecte molt interessant de les respostes naturals és què les dues surgències 
més importants del sistema: Bullidor de Sant Esteve i l’Adou, i també la Font del Violí, 
que té una importància quantitativa menor, presenten de manera general i sistemàtica, 
un efecte de descàrrega en el marcadors més importants: temperatura, conductivitat..., 
però també en altres variables: matèria en suspensió, elements traça, isòtops... Aquest 
efecte de descàrrega indica la importància de la zona saturada de l’aqüífer, particular-
ment la que es desenvolupa a partir del Bullidor de Sant Esteve, surgència principal del 
sistema, amb unes reserves dinàmiques que poden ser superiors als 11 hm3.

Les respostes de temperatura particularment, però també les de la conductivitat (bicarbo-
nats, calci...) expressen un clar caràcter inercial que cal relacionar amb l’esquema o estruc-
tura més aviat vauclusiana de l’aqüífer i el notable desenvolupament de la zona inundada.

Per acabar aquests comentaris i reflexions de síntesi: dues qüestions d’interès aplicat. 
La primera es refereix als hidrogrames, cabals i reserves relacionades amb les diferents 
surgències i la segona a la qualitat de l’aigua d’aquestes. Paradoxalment la captació de 
subministrament d’aigua potable de Bagà es troba a la Font del Violí, que és la que té, 
l’esgotament més marcat (l’Adou també pot presentar un esgotament molt fort), amb 
només alguns l/s, i les aigües amb major concentració de sulfats, particularment durant 
els episodis de crescuda. El Bullidor de Sant Esteve (i en menor mesura, l’Adou), és la 
surgència que assumeix la descàrrega de les importants reserves de l’aqüífer i les con-
centracions en sulfats en ambdues són significativament inferiors, per tant les futures i 
òptimes captacions de l’aqüífer s’han d’emplaçar al Bullidor de Sant Esteve (drens i sis-



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

403

temes annexos), aigua amunt del Bullidor o bé, fins i tot, aigua amunt de l’Adou (drens 
i sistemes annexos). Així la disponibilitat d’aigua en quantitat i bona qualitat estaria 
completament assegurada.

3.3.2.7 Conclusions

3.3.2.7.1  Model conceptual

El model conceptual del sistema del Bastareny està força ben fonamentat per les dades 
experimentals aportades per les diferents aproximacions disciplinàries: hidrodinàmica, 
hidrogeotèrmia i hidrogeoquímica. Les dades obtingudes en les diferents fonts, però 
particularment a les dues més importants, el Bullidor de Sant Esteve i l’Adou, permeten 
aproximar el model conceptual del carst actual del Bastareny.

L’anàlisi de les dades de les diferents crescudes i, particularment, de la crescuda de 1997 
i, també, l’anàlisi de les dades al llarg del cicle hidrològic, donen uns resultats prou clars 
i significatius. L’anàlisi hidrodinàmica i la classificació basada en els paràmetres “i” i “k” 
indiquen una estructura pròpia d’un sistema més carstificat aigua amunt que aigua avall, 
però amb una important zona inundada. En efecte, a la classificació (Mangin, 1975 a, 1994 
a; Ramoneda et al., 1999; Freixes et al., 1999 b) el sistema s’ubica en el domini III (siste-
mes binaris), molt a prop del domini IV (sistemes compostos). La situació en el domini III 
té a veure amb el seu caràcter binari, encara que aquest sigui poc marcat. Pel càlcul del 
volum dinàmic se sap que la zona saturada és molt important i, pel coneixement geològic, 
també se sap, que es desenvolupa en una estructura geològica favorable com a reservo-
ri. Aquesta estructura és favorable així mateix a l’existència de reserves profundes, tot i 
fer-se evident que la carstificació a la part d’aigua avall del sistema és menys important. 
En conseqüència, el desenvolupament de la carstificació en profunditat també s’ha de 
relativitzar. No obstant, sí que s’ha de considerar l’esquema longitudinal del sistema que 
més aviat és de tipus valclusià, és a dir, que la circulació subterrània –l’estructura de dre-
natge i sistemes annexos associats– es desenvolupa fonamentalment per sota del nivell 
de descàrrega, és a dir, a major profunditat del nivell en què es troben les surgències de 
l’aqüífer; aquesta circulació profunda caracteritzaria el conjunt de la zona inundada, fins i 
tot, la part situada més aigua amunt (vegeu notablement Mangin,1975 a; Marsaud, 1997).

Al carst del Bastareny s’ha d’insistir en les extensions de les zones de descàrrega i 
saturada o inundada i en les seves diferents parts. Des de la Font del Violí als sobreeixi-
dors situats més aigua amunt de l’SC-30 hi ha una distància considerable d’uns 3 km, 
pràcticament fins arribar a la confluència dels torrents de Murcurols i la Muga. Aquest 
espai defineix la part de la zona inundada que correspon a la zona de descàrrega.

Més enllà de l’espai definit com a zona de descàrrega, la zona saturada o inundada de 
l’aqüífer del Bastareny ha de desenvolupar-se aigua amunt dels sobreeixidors situats 
més a l’W, que són els que hi ha aigua amunt de l’SC-30 prop de la confluència dels tor-
rents de Murcurols i la Muga: així la zona inundada podria desenvolupar-se en direcció 
W, varis kilòmetres cap a l’interior de la serra del Cadí, en una extensió que és difícil de 
precisar amb el coneixement actual.

Les observacions hidrològiques permeten definir diferents parts a la zona de descàrre-
ga i a la mateixa zona inundada o saturada.

La discontinuïtat existent entre el bloc d’aigua avall que alimenta la Font del Violí i la 
part d’aigua amunt drenada pel Bullidor de Sant Esteve i l’Adou separa dos dominis de 
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carstificació diferent: poc important, quasi inexistent en el bloc d’aigua avall i significa-
tiva al bloc situat aigua amunt del Bullidor de Sant Esteve.

La carstificació al bloc d’aigua amunt permet distingir clarament entre l’existència d’es-
tructures de drenatge i la de sistemes annexos al drenatge (estructures reservori) com 
ho il·lustren les respostes naturals del Bullidor de Sant Esteve i de l’Adou del Bastareny. 
La zona saturada més important pel seu reservori és desenvolupa aigua amunt del 
Bullidor de Sant Esteve, que constitueix la surgència principal del sistema. Del Bullidor 
passant per l’Adou i fins arribar als sobreeixidors situats més aigua amunt hi ha una 
distància de 2 km, no obstant, com ja s’ha comentat, la zona inundada pot desenvo-
lupar-se encara més, aigua amunt en direcció W, cap a l’interior de la Serra del Cadí.

Les dades hidrològiques (cabal, temperatura i química) de la descàrrega semblen indi-
car que hi ha una segona discontinuïtat entre la part d’aigua avall de la zona saturada 
drenada pel Bullidor i la part d’aigua amunt drenada per l’Adou i els sobreeixidors.

Així mateix, en el carst del Bastareny cal remarcar l’important desenvolupament de la 
zona no saturada, que pot tenir un gruix màxim de l’ordre de 1700 m. Si es considera 
que hi ha un major desenvolupament de la carstificació aigua amunt que aigua avall, 
una part important d’aquesta carstificació podria ubicar-se en la zona d’infiltració (i a la 
zona de transició de la zona no saturada amb la saturada) i, així doncs, és lògic pensar 
que la carstificació és més important a la part d’aigua amunt de la zona saturada que 
a la d’aigua avall.

L’hidrograma unitari, més aviat puntegut, obtingut a partir de l’anàlisi de correlació cre-
uada pluja-cabal, indica una carstificació evident en el sistema.

Les respostes de la temperatura i conductivitat al Bullidor i a l’Adou il·lustren molt bé 
l’efecte de descàrrega que caracteritza el sistema, posant en evidència la importància 
de la zona inundada (Andrieux, 1978; Freixes, 1986; Freixes et al. 1998 a). Les ampli-
tuds en ambdues variables –temperatura i conductivitat– a les crescudes i al cicle són 
més importants a l’Adou que al Bullidor, cosa que il·lustra molt bé que la carstificació és 
més important a la part d’aigua amunt.

El caràcter càrstic i la complexitat del sistema també es fan evidents a partir de les 
distribucions de freqüència polimodals de la temperatura i de la conductivitat del Bu-
llidor de Sant Esteve i l’Adou. Les tres modes de l’Adou comparades amb les dues del 
Bullidor mostren que l’estructura té un caràcter més càrstic a la part d’aigua amunt de 
la zona inundada.

Pel caràcter moderat que sembla tenir la carstificació, tot i fer-se evident l’estructura de 
drenatge del sistema, particularment al Bullidor de Sant Esteve i a l’Adou, és possible 
que la diferenciació entre drenatge i sistemes annexes, que tanmateix és prou palesa, 
no sigui molt marcada.

L’estructura de buits càrstics en el conjunt del sistema ha de tenir més aviat una geo-
metria de tipus reticular que no filiforme.

Tanmateix, si l’aqüífer té un certa estructura valclusiana, cosa lògica si es considera que 
el potencial de carstificació és més aviat moderat, la posició de l’estructura de drenatge 
tindrà la situació espacial que caracteritza aquests tipus de sistemes, és a dir, relativa-
ment en un pla inferior al dels sistemes annexos (Mangin, 1975 a; Marsaud, 1996, 1997; 
Crochet i Marsaud, 1996). No obstant, es necessari aprofundir en el coneixement de 
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la zona saturada, particularment en les característiques de les estructures que fan la 
funció de reservori (sistemes annexos), així com conèixer amb més rigor la situació de 
les estructures- reservori en relació a les estructures de drenatge.

El model conceptual del carst del Bastareny presenta una certa complexitat, aquesta, 
però, encara seria més important en el cas que, en profunditat i per sota de la formació 
Corones, les formacions Sagnari i Cadí formin part del sistema. El sistema passaria a 
ser de tipus compost i tindria dues parts ben diferenciades. I, en aquest cas, el Bullidor 
de la Llet seria l’expressió del desbordament de la zona inundada que es desenvolupa 
a les unitats Sagnari i Cadí.

Amb els resultats analitzats en aquest treball es disposa d’una primera aproximació de 
les reserves i de la seva importància. Ara és necessari aprofundir en el coneixement 
de les característiques de l’estructura del reservori, sobretot en el supòsit d’una futura 
explotació.

3.3.2.7.2  Potencial de carstificació i evolució recent del carst

L’anàlisi del potencial de carstificació en el sistema del Bastareny és complexa. Les 
característiques del model conceptual que s’ha explicat ja plantegen la complexitat 
que tindrà l’anàlisi de les condicions que presideixen el desenvolupament del carst del 
Bastareny (potencial de carstificació).

El sistema reuneix totes les característiques dels carsts d’alta muntanya: conca a gran 
altitud i, en bona part, en el domini supraforestal, fort gradient topogràfic i alimentació 
pluvionival, aspectes que permeten introduir algunes de les característiques o factors 
del potencial de carstificació.58

A continuació s’analitzen les característiques dels diferents factors del potencial de 
carstificació: macroestructura, geomorfologia i gradient altimètric i potencial H2O-CO2.

La macroestructura, és a dir, la disposició estructural de les diferents unitats carbo-
nàtiques és molt important i interessa analitzar-la tant en un sentit longitudinal com 
transversal.

En el sentit longitudinal, els materials de la serra del Cadí tenen una basculació general 
cap a l’E, on es desenvolupa la zona de descàrrega del sistema i es situen les seves 
surgències. La circulació subterrània, de la part occidental a l’oriental de la serra, ha 
d’instal·lar-se principalment en les discontinuïtats que segueixen l’orientació W-E. Així, 
considerant la disposició dels materials a la serra del Cadí, les superfícies d’estratifica-
ció i les superfícies d’encavalcament serien les discontinuïtats implicades en la circula-
ció subterrània que facilitarien la circulació cap a E. Les falles transversals i les diàclasis 
associades també tenen un paper significatiu, doncs per la seva disposició N-S, facili-
ten la connexitat entre les estructures i discontinuïtats que es desenvolupen W-E, però, 
com ja s’ha analitzarà mes endavant, el paper d’aquestes estructures cal matisar-lo.

L’anàlisi de l’estructura en el sentit transversal és la que fa evident les característiques 
que la serra del Cadí té com a relleu estructural. Així, segons la direcció S-N, els mate-
rials calcaris (Fm Armàncies, Fm Cadí i Fm Sagnari) amb un cabussament de 35 º a 70 
º al S guanyen profunditat sense que hi hagi un límit inferior format per materials imper-
meables i, en conseqüència, la circulació hídrica pot desenvolupar-se bé en profunditat. 
De fet, sí que existeix un límit, però a gran profunditat i fora de l’abast de desenvolu-
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pament del sistema. Com abans s’ha explicat, aquest límit profund està format per 
l’encavalcament de Vallfogona i els materials del mantell del Serrat, estructures que no 
tenen res a veure amb el sistema. La disposició dels materials, tal i com ho determina 
la macroestructura, fa que el gruix de calcàries susceptible de carstificar-se sigui molt 
important.

A més de la macroestructura cal considerar el fort gradient altitudinal que hi ha entre 
el nivell de base del sistema i el relleu més elevat, és a dir, entre els 920 m del Bullidor 
de Sant Esteve i els 2648 m del Vulturó, doncs constitueix també un factor important.

Però, el que és particularment interessant és l’anàlisi de la influència de l’esquema del 
sistema –binari poc marcat– en el potencial H2O-CO2. En efecte, el factor potencial 
H2O-CO2 al carst del Bastareny té un paper que cal relativitzar, doncs l’estructura bi-
nària, malgrat la classificació en el domini III, és poc marcada i, en conseqüència, les 
pèrdues que hi ha són poc importants i tampoc existeix una circulació superficial per-
manent amb cabals importants. En aquest sentit, el contrast amb un sistema com el de 
Joeu és molt marcat. Com que no existeix una alimentació amb pèrdues de cabals ele-
vats, el potencial H2O tindria, segurament, una importància menor. La infiltració tindria 
un caràcter més aviat difús i la carstificació en profunditat possiblement respondria a 
una estructura poc heterogènia, malgrat el desenvolupament evident de la carstificació. 
Així mateix, la carstificació a la zona inundada seria moderada i, d’acord amb el model 
de l’aqüífer, menys important aigua avall que aigua amunt. En aquest sentit, les respos-
tes analitzades al Bullidor de Sant Esteve i a l’Adou són molt il·lustratives. És a dir, les 
respostes tenen un caràcter més càrstic a la surgència de l’Adou que a la del Bullidor: 
l’estructura de drenatge es fa més evident en la primera que en la segona. No obstant, 
les diferències en el caràcter càrstic que expressen una i altra surgència tampoc no són 
molt importants. L’estructura de drenatge tindria una geometria potser més reticular 
que no filiforme, però aquest és un aspecte que exigeix un més gran aprofundiment.59

Com ja s’ha comentat, no es coneix bé quin és el grau d’implicació en el sistema hi-
drogeològic del Bastareny de les formacions carbonàtiques Sagnari i Cadí situades per 
sota de la Fm Corones. Però, des del punt de vista del potencial de carstificació, és 
possible fer algunes reflexions. L’observació de la cartografia geològica de la serra del 
Cadí permet constatar que la superfície de la conca càrstica que correspon als aflora-
ments de la Fm Armàncies és molt superior a la dels afloraments de les Fms Sagnari i 
Cadí. Per tant, el potencial de carstificació del bloc carbonàtic situat estratigràficament 
per sobre de la Fm Corones també seria significativament més elevat que no pas el del 
bloc inferior. Això no treu, taI com ho il·lustra el Bullidor de la Llet, que hi hagi circulació 
subterrània i carstificació en el bloc inferior.

Independentment de les consideracions fins aquí realitzades, cal introduir una reflexió 
sobre el paper de la Fm Corones en la hidrodinàmica del sistema. En efecte, el paper de 
llindar, més o menys impermeable, a l’interior del conjunt de calcàries, pot tenir diver-
ses implicacions. La Fm Corones podria influir o condicionar la carstificació a les zones 
no saturada i saturada que es desenvolupen a les calcàries i margocalcàries de la Fm 
Armàncies. El nivell vermell de la Fm Corones podria tenir un paper hidrodinàmic com 
a superfície o llindar que influiria el flux de dues maneres: d’una banda concentrant-lo 
i, de l’altra, desplaçant-lo en profunditat segons la superfície de contacte entre les cal-
càries i els materials detrítics vermells. En conseqüència, les condicions de carstificació 
també es desplaçarien en profunditat.

Així mateix, a les parts profundes del carst, la Fm Corones podria fer que la circulació 
en les calcàries infrajacents (Fm Sagnari i Fm Cadí) tingués un fort caràcter captiu.
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La Fm Corones, finalment, pot introduir les condicions geològiques perquè el sistema 
sigui de tipus compost, és a dir, que el sistema del Bastareny en realitat podria estar 
format per dues unitats o sistemes situats estratigràficament per sobre i per sota de la 
Fm Corones, és a dir, un en els materials de la Fm Armàncies i l’altre en els de les for-
macions Sagnari i Cadí (i potser a les calcàries del Garumnià).

Amb un interès complementari a les consideracions que s’han realitzat sobre el potencial 
de carstificació, és necessari insistir en les característiques del medi geològic des de la 
perspectiva de la resistència a la carstificació. En aquest sentit cal remarcar el paper que 
tenen l’heterogeneïtat litològica (merocarst) i les estructures transversals. Abans ja s’ha 
definit el carst del Bastareny com a merocarst, ara cal insistir en el paper que les litologies 
margoses i gresoses (margues, margocalcàries, calcàries gresoses) tenen com a factor 
de resistència a la carstificació. En efecte, aquests materials tenen un desenvolupament 
important en totes les formacions carbonàtiques i particularment a la Fm Armàncies, on 
sembla que es desenvolupa principalment l’estructura càrstica del sistema. Les formaci-
ons margoses, tal com ho indiquen les observacions de terreny, es carstifiquen, però apor-
ten una gran quantitat d’insolubles que dificulten la dissolució. Les dades experimentals 
palesen que hi ha un important transport de sòlids en suspensió al sistema del Bastareny.

A tot això cal afegir el paper de les falles transversals que, en certa manera, podrien 
actuar com un element de resistència a la circulació regional general (circulació cap 
a l’E que caracteritza el sistema) de la part occidental a l’oriental del sistema. Aquest 
conjunt de consideracions ajuda, així mateix, a explicar el caràcter valclusià que sembla 
tenir el sistema.

L’Adou possiblement tingué un paper hidrològic més important que el que actualment 
la caracteritza, assumint, en part, el paper de surgència principal del sistema, però 
actualment es pot definir com una surgència que constitueix el desbordament més 
important de funcionament permanent del sistema amb una aportació anual de l’ordre 
de 25.5 hm3, superior a l’aportació del Bullidor que és de 20.7 hm3 .60 És precisament la 
significació quantitativa de l’aportació l’Adou la que determina que en certa manera el 
rol de surgència principal se’l reparteixin l’Adou i el Bullidor de Sant Esteve. No obstant, 
si s’atén al paper del Bullidor com a nivell de base del sistema i a la seva determinant 
contribució al flux que defineix l’esgotament, seria aquesta surgència la que assumiria 
el paper de font principal del sistema. La contribució quantitativa de l’Adou al cabal 
d’esgotament és molt menor.

Els processos d’erosió superficial, que estan en clara competència amb els càrstics, 
haurien exhumat la part d’aigua avall de la zona saturada, originant-se així el Bullidor 
de Sant Esteve tal i com actualment s’observa. El Bullidor en el context evolutiu dels 
processos de carstificació que caracteritzen l’esquema del sistema hauria assumit pro-
gressivament el paper de surgència principal. Aigua amunt de l’Adou hi ha un modelat 
de tipus estructural definit pel relleu acinglerat (barra de calcàries…) on es troba la 
mateixa Adou i els sobreeixidors situats aigua amunt d’aquesta surgència (SC-30 i la 
resta de sobreeixidors de menor entitat). Aquesta morfologia indica la forta incisió que 
les aigües superficials han originat a la zona de descàrrega, possiblement com a conse-
qüència de la seva acció en nivells menys competents (més lutítico-gresosos i margo-
sos). Aigua amunt d’aquests sobreeixidors i en la confluència del Muga i el Murcurols hi 
ha la cova del Monnell, cavitat inactiva i testimoni de la estructura de drenatge càrstica 
que la acció erosiva de les aigües superficials hauria exhumat.

Complementant aquestes observacions hi ha les que es poden fer al torrent del Forat 
o de la Font del Faig on es troba el Bullidor de la Llet. En efecte, en aquest torrent i 
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aigua amunt del Bullidor hi ha una cavitat que es coneix com l’Antic Bullidor. Aquesta 
cavitat, de desenvolupament vertical, es troba a les calcàries situades per sota de la 
Fm Corones (calcàries de les formacions Sagnari i Cadí), exactament com el Bullidor de 
la Llet. Es tracta d’una cavitat no funcional, però que temporalment (o potser de forma 
permanent) té a la seva part inferior un nivell inundat, en clara relació amb la zona sa-
turada que alimenta el Bullidor de la Llet. L’Antic Bullidor constitueix un antic dispositiu 
de descàrrega –un antic sobreeixidor– que, amb la aprofundiment del nivell de base del 
sistema, hauria evolucionat cap el Bullidor de la Llet.61

3.3.2.7.3  Recursos hídrics, gestió i sostenibilitat

El carst del Bastareny, encara que situat a l’alta vall del Llobregat, té, per la importància 
de la seva aportació –quasi 50 hm3–, de les seves reserves dinàmiques –més d’11 hm3– 
i de les potencials reserves profundes, un gran interès des de la hidrologia operativa. En 
aquest sentit, la planificació hidrològica –en un marc de desenvolupament sostenible 
dels Pirineus, o bé, de la mateixa conca del Llobregat– haurà de considerar els recursos 
hídrics del sistema, sobretot com a font potencial per a l’abastament d’aigua potable. 
A més de la importància quantitativa del reservori càrstic del Bastareny és necessari 
remarcar l’excel·lent qualitat dels seus recursos d’aigua.

Les consideracions realitzades en relació amb el reservori i el seu interès obliguen, així 
mateix, a remarcar el valor patrimonial i estratègic del sistema càrstic del Bastareny. 
El carst actual del Bastareny, més enllà dels objectius de la hidrologia operativa, té un 
interès notable pel seu ecosistema aquàtic62 i aigua avall de la descàrrega té un paper 
important com a suport de l’ecosistema fluvial que s’hi desenvolupa. També cal obser-
var l’interès de l’ecosistema càrstic terrestre.

L’aqüífer del Bastareny pròpiament no s’explota, totes les captacions es fan aigua avall 
de la descàrrega: captació d’aigua potable de Bagà (Font del Violí), producció d’hidro-
electricitat i piscicultura. L’aportació hídrica del Bastareny és també important en el 
funcionament del parc urbà fluvial de Bagà.

L’explotació de l’aqüífer podria tenir interès com a contribució als cabals ambientals o 
ecològics del Llobregat (Freixes et al., 1999 b; Ramoneda et al., 1999).

És remarcable, també, la significació hidrològica de l’aqüífer del Bastareny en constituir 
una de les aportacions més importants de la capçalera del riu Llobregat aigua amunt 
de l’embassament de La Baells. El volum de trànsit (aportació mitjana anual del sistema 
càrstic del Bastareny) de 46.2 hm3 té una gran significació en la regulació de La Baells, 
que té una capacitat màxima de 110 hm3.

Un patrimoni hídric com el del carst del Bastareny necessita d’iniciatives de protecció 
i la definició d’un marc de gestió racional dels recursos en la perspectiva d’una futura 
explotació. La protecció de l’aqüífer està en bona part assegurada pel fet de formar part 
íntegrament del Parc Natural del Cadí-Moixeró. A la conca càrstica no hi ha pròpiament 
carreteres, però sí camins que són transitats per vehicles a motor. La pastura és l’única 
activitat de la conca càrstica que pot influir en la qualitat de les aigües subterrànies. Les 
pràctiques forestals també poden ser importants, sobretot en els límits del sistema i del 
Parc, però, en tot cas, tenen una influència menor en el conjunt de la conca.

La protecció ha de basar-se, en bona part, en el coneixement hidrogeològic que es 
disposa del sistema, però és indispensable aprofundir-lo i complementar-lo amb la re-
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alització de cartografies hidrogeològiques i de vulnerabilitat i risc, així com amb un 
programa d’experiències amb traçadors. Els resultats de les experiències i de les car-
tografies permetran introduir els elements específics necessaris per a la protecció i la 
sostenibilitat de l’aqüífer i seran una bona guia sobre la viabilitat o no de futures inicia-
tives i activitats que es puguin plantejar en l’àmbit del sistema.

La protecció del patrimoni hídric de l’aqüífer i la definició d’objectius de sostenibilitat 
per al Parc i el mateix sistema càrstic no ha de constituir un obstacle perquè en el futur 
es pugui plantejar una utilització racional dels seus recursos hídrics.

3.3.2.7.4  El Parc del Cadí-Moixeró, el carst i les aigües subterrànies. L’origen del riu 
Llobregat: la importància del carst de la serra del Cadí

A la introducció dels exemples investigats a l’alt Llobregat ja s’ha insistit en el caràcter 
càrstic del Parc Natural del Cadí-Moixeró. A la serra del Cadí cal remarcar, així mateix, 
la importància que té el paleocarst, ben representat per cavitats inactives amb impor-
tants dipòsits d’espeleotemes, que poden arribar a curullar-les. Les cavitats, en alguns 
casos, estan parcialment o quasi completament exhumades. Aquesta estructura càrs-
tica pretèrita, segurament anterior al Màxim glacial, és possible observar-la de punta 
a punta de la serra i té un gran interès en l’anàlisi de l’evolució geològica recent dels 
Pirineus i del mateix carst.

Les dades aportades per la recerca hidrològica permeten fer èmfasi en la importància 
del carst actual de la serra del Cadí. La circulació actual a la serra és fonamentalment 
subterrània i, en conseqüència, les aigües subterrànies i el carst són un aspecte defini-
tori i característic d’aquest espai natural.

La importància de les aigües subterrànies de la serra del Cadí es fa evident per les di-
mensions de la conca càrstica, l’aportació hídrica anual, les reserves dinàmiques i les 
possibles reserves profundes. El carst del Bastareny o de la serra del Cadí és el sistema 
hidrològic més important de l’alta conca del Llobregat. La seva aportació i el cabals 
base tenen una importància i una significació hidrològica molt superior –com a contri-
bució i origen del riu Llobregat– a la del sistema de les Fonts del Llobregat.

3.3.3 Sistema de les Fonts del Llobregat

3.3.3.1 Introducció

El sistema càrstic de les Fonts del Llobregat es troba a la part oriental de l’alta conca del 
riu Llobregat, abasta una extensió que va dels contraforts orientals de la Tosa d’Alp (coll 
de Pal) fins, aproximadament, els relleus de Pedra Picada i forma part de les comarques 
del Berguedà, Ripollès i Cerdanya.

La descàrrega natural del sistema la defineixen les Fonts del Llobregat, que estan ubi-
cades al clot dels Torrents, en els contraforts meridionals de la serra de la Moixera i 
prop de la població de Castellar de n’Hug (fotos 118, 119 i 120). A més, és possible que 
també estiguin implicats en el sistema els relleus carbonàtics situats més a l’E de les 
Fonts del Llobregat.

A les fonts del sistema se les ha considerat el naixement del riu Llobregat. Les conclu-
sions generals abordaran críticament aquesta qüestió.
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El sistema té una extensió, aproximadament, de 35 km2. Les conques superficials impli-
cades més importants són la del mateix Llobregat al vessant meridional i la del Rigard, 
afluent del Freser (conca del Ter), al vessant N i NE.

De les formes càrstiques subterrànies conegudes en l’àmbit del sistema cal destacar la 
cova de la Tuta (foto 121).

El territori que ocupa el sistema s’ubica majorment en l’espai protegit del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró (DOC 353/1983 de 15 de juliol). El límit oriental del Parc coincideix 
amb la situació de les Fonts del Llobregat. Però, en general, els límits del parc no res-
ponen en absolut a criteris hidrològics sinó més aviat antropomòrfics i, òbviament, no 
consideren ni respecten la realitat hidrològica del sistema.

En el sistema o bé en els seus límits hi ha nombroses activitats i infraestructures entre 
les quals destaquen les següents: les estacions d’esquí de la Molina i coll de Pal, la 
carretera de Castellar de n’Hug a la collada de Tosses, la carretera de Gréixer a coll de 
Pal i una important xarxa de camins forestals i pastures en la pràctica totalitat de la seva 
extensió. També cal esmentar la població de Castellar de n’Hug, just sobre les Fonts del 
Llobregat, en el límit meridional.

Els sistemes hidrogeològics de les Fonts del Llobregat i del Bastareny, constitueixen 
les aportacions hídriques més importants de l’alta conca del riu Llobregat. A més, les 
reserves dinàmiques del sistema de les Fonts del Llobregat són importants, la qual cosa 
fa que el sistema tingui un notable interès des de la hidrologia operativa.

3.3.3.2 Característiques físiques

3.3.3.2.1 Geologia

El sistema de les Fonts del Llobregat implica els relleus, d’orientació aproximadament 
W-E, que es troben des del massís del Puigllançada fins als contraforts de Pedra Picada.

La geologia, en el context en què s’inscriu el sistema, correspon, com passa amb el 
sistema de la Fou de Bor, a la part més interna de la unitat estructural que es coneix 
com a mantell del Cadí. Els materials que predominen són del Paleozoic, concretament 
del Devonià i del Carbonífer.

L’estructura tectònica del sistema de les Fonts del Llobregat presenta una gran comple-
xitat que cal analitzar detingudament. En aquest sentit, els estudis realitzats en aquest 
marc geogràfic (Domingo, 1985; Muñoz, 1985; Llac et al., 1988; Llac, 1989; ITGE, 1994 
a, b; Sanz, 1995) han aportat un coneixement molt valuós i indispensable per a realitzar-
ne l’emmarcament geològic amb suficient detall i rigor, així com per a introduir-hi les 
corresponents implicacions hidrogeològiques.

La cartografia de detall realitzada per Domingo (1985) (figura 154) (a l’escala 1:10.000, 
inèdita) i els seus treballs sobre l’estructura tectònica permeten conèixer les relacions 
geomètriques entre les diferents unitats estructurals, la superposició d’estructures de 
diferent edat (hercinià, alpí i postalpí) i la seva importància relativa en l’àmbit del sistema 
i les seves implicacions hidrogeològiques.

Els materials implicats en el sistema de les Fonts del Llobregat són fonamentalment del 
Paleozoic. Cal destacar com a materials pròpiament del sistema les pelites i psammi-
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tes del Carbonífer i els carbonats del Devonià i del Carbonífer inferior. Com a materials 
impermeables constitutius dels límits del sistema cal esmentar al N i NE els materials 
metapelítics, metapsammítics i metarudítics del Cambroordovicià i les metapelites del 
Silurià i, al S, els materials de l’Estefano-Permià (lutites, gresos i riolites). L’aqüífer es 
desenvolupa en les calcàries i dolomies del Devonià i Carbonífer, implicant, segura-
ment, totes les formacions carbonàtiques. El límit inferior pot estar format per materials 
pelítics o peliticogresosos de diferents edats: Carbonífer, Silurià i Cambroordovicià i, 
fins i tot, de la fàcies garumniana.

El Silurià està constituït per argil·lites negres carbonoses amb intercalacions de calcàri-
es (Domingo, 1985; ITGE, 1994 a, b).

Els materials del Devonià (i del Carbonífer inferior en part) estan integrats per una se-
qüència carbonàtica amb les formacions següents de baix a dalt: Rueda, Baciver, Villec 
i El Comte (A, B i C).

Treballs posteriors als de Hartevelt (1970) i als de l’ITGE (1994), desenvolupats per 
Sanz-López (1995), suposen una revisió de les formacions devonocarboníferes: Fm 
Rueda, Fm Castanesa (antiga Baciver), Fm Villec, Fm Comabella (antic Comte A), Fm 
Mena (antic Comte B), Fm Barousse (part de l’antic Comte C) i Fm Aspe-Brousset (part 
de l’antic Comte C).

No obstant, el fet que hi hagi calcàries del Devonià superior que s’atribueixin al Carbo-
nífer inferior no té cap implicació hidrogeològica. Aquesta consideració és exactament 
aplicable als materials del sistema de la Fou de Bor i als materials en què es desenvo-
lupa la circulació hídrica profunda del Moixeró (túnel del Cadí).

La formació Rueda està formada per calcàries grises amb lutites calcàries i la potència 
oscil·la entre 25 i 70 m. Té nivells de calcàries fosques amb pirites.

La formació Castanesa (antiga Fm Baciver) està formada per calcàries grises fosques 
amb intercalacions d’encrinites i nivells de bretxes calcàries. La potència se situa entre 
15 i 70 m.

La formació Villec està formada per una alternança de calcàries i lutites calcàries. La 
potència oscil·la entre 20 i 70 m.

La formació Comte té tres membres que es coneixen com A, B i C, que han estat defi-
nits de nou, tal i com hem comentat abans.

El membre A ha estat definit com a Fm Comabella, el formen calcàries massives grises 
i té una potència que oscil·la entre 20 i 160 m, però localment pot ser superior a 200 m. 
El membre B, com a Fm Mena i està format per calcàries noduloses roges (“calcàries 
griotte”) i la potència és de 12 a 26 m. El membre C està format per calcàries noduloses 
grises i la seva potència és molt variable entre 28 i 85 m i, en la definició actual, corres-
pondria en part a la Fm Barousse i en part a la Fm Aspe-Brousset; presenta nivells rics 
en òxids de ferro i manganès. En el membre C s’hi situa el límit entre el Devonià superior 
i el Carbonífer inferior.

El conjunt de materials del Devonià i del Carbonífer de naturalesa carbonàtica presenta 
zones dolomititzades de geometria irregular associades a contactes tectònics i rela-
cionades, probablement, amb processos hidrotermals. En aquest context són també 
remarcables les estructures paleocàrstiques mineralitzades.
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Figura 154: Mapa geològic del sistema de les Fonts del Llobregat (Domingo, 1985; ITGE, 1994).

El Carbonífer de la Fm Bellver està format per pelites, psammites, microconglomerats, 
conglomerats, bretxes i olistostromes (fàcies Culm).

El límit S del sistema el defineixen principalment els gresos i les lutites roges del Permià 
i, en menor grau, les riolites de l’Estefano-Permià (més de 400 m de potència), que, 
generalment, estan en contacte amb els materials carbonàtics del Devonià (i Carbonífer 
inferior) i els confinen.

A més dels materials paleozoics cal esmentar els dipòsits quaternaris de naturalesa pe-
riglacial i fluvial situats a les parts elevades o bé en els límits del sistema (fluviotorrencial 
de Planoles) (ITGE, 1994 b).

L’estructura geològica de l’àmbit que va de la Tosa d’Alp als contraforts de Castellar de 
n’Hug presenta una gran complexitat; analitzada de manera global, es tracta d’una es-
tructura d’encavalcaments herciniana que forma un conjunt anticlinorial amb el plunge 
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dels plecs orientat SE-E i amb cabussaments suaus de 10º a 15º. Aquesta estructura 
d’encavalcaments està constituïda per un apilament d’unitats carbonàtiques del Devo-
nià (i Carbonífer inferior) i detrítiques del Carbonífer (Domingo, 1985; Llac, 1989; Llac et 
al. 1988; ITGE, 1994 a, b). Des del Puigllançada fins als relleus de Castellar de n’Hug hi 
ha les següents làmines encavalcants de baix a dalt: Unitat de la Tosa d’Alp, Unitat del 
Puigllançada, Unitat del Tossal de Rus i Unitat de Castellar de n’Hug (figura 155).

En definitiva, aquesta complexa estructura tectònica, com molt bé reflecteix la carto-
grafia geològica (figura 154), ha de tenir fortes implicacions hidrogeològiques, sobretot 
des del punt de vista del medi geològic que es carstifica –superposició de materials de-
trítics (pelites i psammites) i carbonàtics–, és a dir, com a factor litològic o litostructural 
(Mangin, 1975 a, 1978 c; 1982 b; Freixes, 1995 a).

Aquesta superposició de materials carstificables i no carstificables determina una divi-
sió en blocs de l’estructura de l’aqüífer que tindria un origen tectònic.

En el sistema de les Fonts del Llobregat és la macroestructura herciniana descrita la 
que resulta determinant de l’orientació general del flux subterrani.

Tanmateix, l’estructura alpina determina la disposició cartogràfica general que s’obser-
va, encara que les estructures més evidents del sistema siguin les hercinianes, és a dir, 
la macroestructura que resulta de l’apilament antiforme.

Figura 155: Tall geològic i hidrogeològic del sistema de les Fonts del Llobregat (Domingo, inèdit).

En analitzar el límit inferior del sistema es remarcarà el paper d’una important macro-
estructura alpina com és l’encavalcament basal de la unitat Cadí o encavalcament de 
serra Cavallera. Així mateix, un encavalcament alpí té possiblement un paper impor-
tant en la zona de descàrrega del sistema i, particularment, en la situació de les Fonts 
del Llobregat. Una macroestructura alpina significativa és l’encavalcament de Ribes-
Camprodon que afecta la part N del sistema i limita amb els afloraments de roques 
devonocarboníferes del pla d’Anyella (figura 156). A més, cal remarcar el paper que ha 
de tenir la fracturació i, en general, la microtectònica alpina, però manquen estudis que 
se n’ocupin específicament.
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La tectònica postalpina té un desenvolupament important en el límit N del sistema, és a 
dir, al N dels relleus del Puigllançada i de la Comella, i també al pla d’Anyella, amb falles 
normals d’orientació W-E (que eren falles inverses a les fases orogèniques hercinianes). 
Aquestes estructures són les mateixes que caracteritzen el vessant septentrional de la 
Tosa d’Alp i el sistema càrstic de la Fou de Bor. A l’interior del sistema de les Fonts del 
Llobregat, si s’exceptua el pla d’Anyella, la tectònica extensional no sembla tenir una 
significació important, però tampoc s’han realitzat recerques particulars sobre aquestes 
estructures (Domingo, 1985; Roca, 1986; ITGE, 1994 b).

Les Fonts del Llobregat es localitzen a les calcàries micrítiques grises de les formacions 
El Comte (A, B i C) i Villec i en la làmina encavalcant de Castellar de n’Hug (Domingo, 
1985; Muñoz, 1985). L’estructura tectònica de la zona de descàrrega també està afec-
tada per encavalcaments alpins, però no se’n disposa de dades de detall. Tanmateix, 
se sap que l’encavalcament alpí basal del mantell del Cadí o de serra Cavallera es troba 
aproximadament a uns 500 m per sota de les Fonts (Muñoz, comunicació oral).

Figura 156: Tall geològic i hidrogeològic del pla d’Anyella a les Fonts del Llobregat (Domingo, 
inèdit).

En la situació de les Fonts del Llobregat hi influeixen diferents factors estructurals: 
l’orientació general de la macroestructura –eixos o plunge de l’estructura anticlinori-
al SE-E, amb cabussament del plunge 10-15º SE-E (Domingo, 1985)–, la intersecció 
d’estructures hercinianes i alpines (Muñoz, 1985) i el contacte de les calcàries del De-
vonià (i Carbonífer inferior) amb les lutites i gresos vermells del Permià. Les Fonts estan 
efectivament a escassa distància de la discordança que posa en contacte els materials 
impermeables del Permià amb les calcàries devonocarboníferes (figura 154).

Per sota de les Fonts del Llobregat el gruix de materials del Devonià-Carbonífer és 
d’uns 500 m. El gruix de calcàries de les diferents unitats del Devonià i Carbonífer infe-
rior és d’uns 400 m. Una part de les calcàries forma part d’una estructura captiva i és 
molt factible que hi hagi reserves profundes importants en les calcàries del Devonià (i 
del Carbonífer inferior) i, potser, també en les calcàries de la fàcies garumniana (figura 
155).
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Encara que les Fonts del Llobregat estan a la part oriental del sistema, existeixen aflo-
raments carbonàtics situats més a l’E de la surgència (contraforts de la serra de Pedra 
Picada) que en poden formar part.

3.3.3.2.2 Límits del sistema

A partir de les característiques litològiques i tectòniques explicades, es poden establir 
els límits geològics del sistema, encara que solament d’una manera aproximada i par-
cial. Les dificultats més importants són conseqüència de la complexa estructura geolò-
gica (és necessària una aproximació més acurada de l’estructura alpina amb l’objectiu 
de definir l’estructura en profunditat: geofísica i sondatges) i de la manca d’informació 
hidrogeològica basada en tècniques puntuals (experiències amb traçadors…).

L’anàlisi de la macroestructura geològica contribueix a clarificar els límits del sistema, 
particularment entre el sistema de les Fonts del Llobregat i el sistema de la Fou de Bor 
situat més a l’W, doncs les dues unitats es desenvolupen a la part interna del mantell del 
Cadí i en materials carbonífers i devonians. El sistema de la Fou de Bor, com s’explicarà 
més endavant en tractar aquesta unitat hidrogeològica i de la circulació profunda del 
Moixeró (brolladors de les galeries de reconeixement del Túnel del Cadí), és l’expressió 
de la circulació subterrània del massís del Moixeró i la seva descàrrega natural es troba 
al N, és a dir, a l’alt Segre (Cerdanya). Mentre que el sistema de les Fonts del Llobregat 
es desenvoluparia en els relleus que s’estenen a l’E de la Tosa d’Alp, des del Puigllança-
da fins als contraforts de Pedra Picada. Així, la definició del límit occidental del sistema 
de les Fonts del Llobregat suposa analitzar i definir el límit oriental del sistema de la Fou 
de Bor. Alguns autors consideren com a part del domini drenat per les Fonts del Llobre-
gat no ja el massís de la Tosa d’Alp, sinó també una part del relleu del Moixeró (Bayó, 
1985). No obstant, l’anàlisi detallada de l’estructura del massís de la Tosa d’Alp (Domin-
go, 1985; cartografia 1:10.000 del Servei Geològic de Catalunya –inèdita–, realitzada per 
F. Domingo; Llac, 1989) i les observacions de camp realitzades en el marc d’aquesta tesi 
posen molts problemes per a incloure el massís de la Tosa dins del sistema i, per tant, 
encara menys els relleus del Moixeró, que estan situats més a l’W. Efectivament, la part 
superior del massís de la Tosa d’Alp, que constitueix la unitat tectònica al·lòctona de la 
Tosa-pla d’Anyella (Domingo, 1985; Llac, 1989), és una klippe de calcàries sobre Car-
bonífer detrític (suposadament impermeable); és a dir, el bloc calcari de la part superior 
de la Tosa està completament isolat de la circulació profunda (i del sistema de la Fou 
de Bor). No obstant, cal aclarir què succeeix amb les calcàries del Devonià que formen 
part de l’estructura antiforme que té el flanc S “plongeant”, és a dir, enfonsant-se invertit 
amb una inclinació variable que va dels 45º fins la vertical (cal un reconeixement mitjan-
çant sondatges, a més de 500 m de profunditat, a coll de Pal). En aquestes mateixes 
calcàries és on es desenvolupa la circulació profunda estudiada a les Penyes Altes de 
Moixeró (Moixeró) i és de suposar que forma part de la unitat hidrogeològica de la Fou 
de Bor, excepte, òbviament, el volum captat pel túnel del Cadí (vegeu l’apartat dedicat 
a la circulació profunda del Moixeró: brolladors del túnel del Cadí).

En aquest sentit, si la interpretació de la macroestructura que s’ha representat en el tall 
(figura 155) del sistema de les Fonts del Llobregat és correcta en profunditat, és possi-
ble, a partir de criteris geològics, la definició del límit occidental del sistema, el qual co-
incidiria, aproximadament, amb el relleu de coll de Pal. És a dir, si el macroplec d’orien-
tació E NE i plunge cap a l’E, situat a la base de l’estructura antiforme no té continuïtat 
en direcció E, aleshores la macroestructura que caracteritza el sistema de les Fonts del 
Llobregat es pot definir com el resultat de la superposició d’unitats o làmines d’encaval-
cament hercinianes constituïda per materials psammítics del Carbonífer i carbonàtics 
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del Devonià i Carbonífer inferior. Aquesta estructura té un cabussament general cap al 
SE-E. A la capçalera del torrent de Coll de Pal, hi ha la continuació del materials detrí-
tics de la Fm Bellver i a sota es troben les calcàries a banda i banda del torrent; encara 
que sembla que hi hagi continuïtat estratigràfica entres les calcàries i ritmites del Culm, 
és palès que segons sigui la geometria de la macroestructura analitzada, la continuïtat 
cap a l’E pot quedar limitada. El mateix macroplec a la capçalera del Grèixer adopta 
una forma cònica, amb el flanc nord cabussant al NE i el sud invertit i cabussant cap el 
NNW. Les calcàries del macroplec amb el flanc “plongeant” formarien part de l’aqüífer 
de la Fou de Bor i també possiblement la circulació profunda estudiada al Moixeró.

Com a conclusió es pot assenyalar que el límit geològic occidental es podria definir 
en els contraforts occidentals del Puigllançada (aproximadament a coll de Pal). Així el 
massís de la Tosa d’Alp no es veuria implicat en el sistema i, òbviament, tampoc els 
relleus del Moixeró.

El límit meridional probablement sigui el més clar, doncs està format pel contacte erosiu 
–discordança– i localment mecànic, orientat d’W a E, de les calcàries del Devonià i Car-
bonífer (i també d’afloraments detrítics del Carbonífer) amb els materials de l’Estefano-
Permià. Els materials del Permià formats per conglomerats, gresos i lutites vermells es 
poden considerar com impermeables i formen una veritable barrera d’W a E per a la 
circulació subterrània en les calcàries devonocarboníferes (figures 154, 155 i 156). A 
l’extrem oriental d’aquest contacte s’hi troben les Fonts del Llobregat.

El límit septentrional apareix més o menys ben definit pel contacte de les calcàries 
devonianes i carboníferes amb els materials del Silurià i Cambroordovicià –encaval-
cament de Ribes-Camprodon–, que constitueixen un límit impermeable d’orientació 
NW-SE, seguint aproximadament el vessant NE des dels relleus del coma Ermada fins 
a la coma de Migjorn. Bona part d’aquest contacte està recobert pels materials qua-
ternaris definits com a unitat fluviotorrencial de Planoles (ITGE, 1994 b). No obstant, el 
límit septentrional és difícil d’establir en l’àmbit de la capçalera del torrent del pla de 
Rus. La tectònica, en aquesta part, presenta importants estructures extensives d’orien-
tació W-E relacionades amb la depressió tectònica de la Cerdanya; algunes d’aques-
tes estructures originàriament eren falles inverses hercinianes. Abans s’ha fet esment 
d’aquestes estructures extensives en tractar del límit occidental. Aquestes característi-
ques tectòniques fan difícil de conèixer la direcció del drenatge subterrani. Així mateix, 
hi ha nombrosos punts de descàrrega d’origen subterrani i diverses captacions en les 
calcàries devonocarboníferes al vessant N del Puigllançada que indiquen l’existència 
d’una circulació subterrània cap el N (depressió de la Cerdanya) (foto 122). No existeix, 
però, cap manifestació hidrològica d’entitat comparable a les Fonts de Llobregat en tot 
el vessant N. El més probable és que una part important de la capçalera del torrent de 
Rus (Rigard, Freser, Ter), com a conseqüència d’un fenomen de captura càrstica, per-
tanyi al sistema de les Fonts del Llobregat. Els materials carbonàtics situats més al N 
(relleus de la Comella) i afectats per estructures extensives han de caracteritzar-se per 
una circulació subterrània que drenaria segurament cap el N, és a dir, cap a la fossa de 
la Cerdanya (captació de l’abastament públic d’Alp).

Els materials que poden constituir el límit inferior són diversos. Així, si es tenen en 
consideració les característiques de l’apilament antiforme, el límit, localment, pot estar 
format per pelites del Carbonífer i/o per les ampelites del Silurià. Però, en l’àmbit de 
la zona de descàrrega –Fonts del Llobregat–, el límit el poden formar els gresos i luti-
tes vermells de la fàcies garumniana que anirien associats a l’encavalcament de serra 
Cavallera. I, finalment, a la part N del sistema és molt possible que siguin els materials 
metapelítics del Cambroordovicià els que constitueixin el límit inferior impermeable.
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3.3.3.2.3 Extensió i paràmetres físics

L’extensió del sistema no és fàcil de determinar si es consideren tots els interrogants 
d’ordre geològic i, si, a més, s’afegeix la complexitat hidrològica que s’observa tant en 
l’organització de les aigües superficials com de les subterrànies, les dificultats per a la 
delimitació augmenten. No obstant, a partir de l’anàlisi dels límits realitzada es pot es-
tablir una conca aproximada d’uns 35 km2.

La complexitat hidrològica ve donada per l’existència en l’àmbit del sistema de part de 
les altes conques dels rius Segre (torrent d’Alp), Ter (Rigard i Freser) i Llobregat. La xar-
xa hidrogràfica que s’endinsa més en el sistema és la del Ter, concretament el torrent o 
barranc del pla de Rus (tossal de Rus, 2113 m), que aigua avall origina el Rigard.

A més, malgrat el caràcter binari del sistema (encara que poc marcat), el desenvolu-
pament de pèrdues i engolidors no és molt important, situació que no ha facilitat la 
realització d’operacions amb traçadors. Efectivament, no existeix cap referència bibli-
ogràfica relativa a coloracions o a la utilització de traçadors a la unitat de les Fonts del 
Llobregat. L’alimentació del sistema, de tipus pluvionival i amb una importància notable 
de l’aportació per fosa de neu en el període primavera-estiu, ha de facilitar la realització 
d’experiències amb traçadors. En aquest sentit, en diversos indrets i particularment al 
pla d’Anyella, s’hi observen escolaments concentrats d’escàs recorregut i cabals poc 
importants, els quals són drenats per diverses depressions que actuen com a petits 
engolidors.

El punt més elevat del sistema és el Puigllançada amb 2409 m (foto 123) i el més baix 
són les Fonts del Llobregat, que estan a 1300 m. La altitud mitjana és de 1852 m.

En l’àmbit del sistema, aproximadament el 89% dels materials corresponen a les cal-
càries i dolomies del Devonià (formacions Villec, Rueda...) i solament entre un 5 i 10% a 
materials metapelítics i metapsammítics del Carbonífer; aquests materials és de supo-
sar que siguin de baixa o feble permeabilitat, pràcticament impermeables. El sistema, 
en conseqüència, té un caràcter binari tan poc marcat que quasi és assimilable a un 
carst de tipus monàdic.

3.3.3.2.4 Morfologia i vegetació

Els trets morfològics generals són definits pels relleus formats per diferents tossals 
(Puigllançada, 2409 m; tossal de Rus, 2116 m; cap del Ginebrar, 1979 m; pleta Roja, 
2032 m; coma de Migjorn, 1959 m; Pedra Picada, 2006 m) amb vessants pronunciades 
i drenades per torrents de fort pendent com, per exemple, el torrent del pla de Rus, que 
forma part de la capçalera del Rigard, i els diferents torrents situats aigua amunt de les 
Fonts del Llobregat: barranc del Boix, de la pleta Roja i de la coma de Migjorn. També 
cal remarcar a les parts altes l’existència d’amples superfícies planes de les quals n’és 
especialment representativa el pla d’Anyella, situat a més de 1800 m.

La morfologia glacial està ben representada però fora del sistema, concretament al límit 
NW, amb la morfologia de glacera mixta de circ-vall de la coma Oriola a la Tosa d’Alp; 
els dipòsits han estat definits per Llac et al. (1988) com formacions glacials d’alçada en 
curs de degradació.

La morfologia del domini supraforestal ha estat estudiada en profunditat per Soutade 
(1980). En el sistema de les Fonts del Llobregat són remarcables els processos de geli-
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vació que originen litosòls i també les formacions eòliques llimoses, ben representades 
al vessant oriental del Puigllançada i al pla d’Anyella. Els processos que afecten els ni-
vells de calcosquists originen sòls tipus renzines, molt importants pel desenvolupament 
de les pastures.

Les formes càrstiques no han estat objecte de cap estudi específic i no es coneixen bé. 
Les observacions de camp realitzades a les parts elevades del sistema permeten con-
cloure que la morfologia càrstica superficial no té un desenvolupament molt important. 
No obstant, aquest és un aspecte que necessita un més gran aprofundiment (fotos 124 
i 125).

El pla d’Anyella, per la diversitat de formes càrstiques –rasclers sota el sòl i rasclers 
exhumats i dolines– i per l’activitat hidrològica que presenta –pèrdues temporals– , és 
un espai prou representatiu del carst superficial.

El tipus d’estructura geològica descrita determina l’existència de nombroses surgènci-
es en els relleus més elevats del sistema, que són una bona expressió de l’epicarst: font 
dels Clots, del Baguet, Ferri…

En l’àmbit del sistema es coneixen molt poques cavitats. A l’alta vall del Rigard cal 
referir l’avenc del Migdia de 49 m de fondària, situat a 1800 m d’altitud i al NW del cim 
de la coma de Migjorn. A les parts baixes del sistema cal assenyalar la cova de la Tuta 
(1590 m d’altitud) com un fenomen interessant i possiblement significatiu en l’evolució 
del carst (vegeu foto 121). Es tracta d’una cavitat formada per un conducte de grans 
dimensions (10 m per 5 m) però només de 76 m de recorregut. La Tuta està situada 
aigua amunt de les Fonts del Llobregat, uns 300 m per sobre d’aquestes. Aquesta ca-
vitat constitueix possiblement una paleosurgència i indicaria el nivell de base d’un carst 
pretèrit important.

Quant a la vegetació, es poden distingir dos dominis determinats per l’alçada: el fo-
restal i el supraforestal. No obstant, l’acció de l’home ha estat molt important en la 
configuració del paisatge vegetal actual, sobretot per dues raons: d’una banda per les 
explotacions forestals i, de l’altra, per les importants activitats de pasturatge, que en el 
domini del sistema tenen una importància considerable des de la pleta Roja fins la Tosa 
d’Alp, amb ovins, bòvids i equins.

La part baixa de la conca està constituïda per boixedes mesoxeròfiles i per pastures 
calcícoles. Les parts altes, potencialment en el domini de les pinedes de pi negre, ac-
tualment resten gairebé desforestades i dominades per pastures calcícoles mesòfiles 
i xeròfiles. En algunes obagues encara s’hi poden trobar petites àrees amb bosc de pi 
negre.

3.3.3.3 Hidrodinàmica

Les Fonts del Llobregat constitueixen la surgència principal del sistema. A escassa 
distància i de forma esglaonada en el mateix tàlveg del clot dels Torrents hi ha diferents 
i nombrosos sobreeixidors que es posen en funcionament en crescudes importants.

El cabal màxim de la font pot situar-se per sobre de 8 m3/s, el cabal mínim és de 0.14 
m3/s i el mitjà de 0.90 m3/s, que ha de considerar-se com a elevat (figura 157, taula 44).
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Figura 157: Pluja a la Molina i cabal mitjà diari a les Fonts del Llobregat.

CABAL
(m3/s)

VOLUM DE TRÁNSIT 
(hm3)

mitjana mínim màxim

0.90 0.14 8.0 * 28.3

Taula 44: Característiques hidrodinàmiques bàsiques del sistema de les Fonts del Llobregat 
(*dada estimada).

L’aportació anual del sistema de les Fonts del Llobregat és de 28.3 hm3, la segona 
en importància de l’alta capçalera del riu Llobregat, darrera de l’aportació del sistema 
càrstic del Bastareny.

El volum dinàmic, de l’ordre de 3.7 hm3, ha de considerar-se important (taula 45). A 
més, les característiques de l’estructura geològica per sota del nivell de les Fonts 
del Llobregat indiquen la possibilitat que existeixin importants reserves profundes. 
En efecte, el límit inferior de l’aqüífer el defineix l’encavalcament de serra Cavallera 
amb materials lutítics i gresos del Garumnià. Aquesta part profunda, que va des de 
les Fonts del Llobregat fins a l’encavalcament de serra Cavallera, pot tenir un gruix 
superior als 400 m de calcàries del Devonià (i Carbonífer inferior) i segurament del 
Garumnià. Aquestes característiques encara donen un major interès i valor estratègic 
al reservori del sistema.
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COEFICIENT  
D’ESGOTAMENT (a)

VOLUM DINÀMIC (hm3) k
COEFICIENT  

D’HETEROGENEÏTAT 
(e)

i

0.0143 3.7 0.13 0.157 0.70

Taula 45: Resultats de l’anàlisi de les corbes de recessió a les Fonts del Llobregat.

La classificació hidrodinàmica a partir dels índexs “i” i “k” situa el sistema càrstic de les 
Fonts del Llobregat al domini dels sistemes complexos o compostos (figura 158).

Figura 158: Classificació del sistema de les Fonts del Llobregat segons els índexs “i” i “k” (Man-
gin 1975 a).

La caracterització hidrodinàmica també s’ha basat en l’anàlisi de correlació i espectral. 
Les dades utilitzades han estat les precipitacions diàries de l’estació meteorològica de 
la Molina i les dades de cabal diàries de les Fonts del Llobregat. A partir del correlogra-
ma simple es pot calcular l’efecte de memòria, que és de 30 dies i s’ha de considerar 
com a significatiu. El correlograma indicaria l’existència de reserves i d’un cert grau de 
carstificació. A l’espectre es pot determinar una freqüència de tall de 0.22 i un temps de 
regulació de 22 dies. La morfologia del correlograma creuat (hidrograma unitari), més 
aviat punxeguda, també fa palès un cert grau de carstificació del sistema (figura 159) 
(Ramoneda et al., 1999).
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Figura 159: Anàlisi de correlació i espectral per a les dades del sistema de les Fonts del Llobregat.

3.3.3.4 Hidrogeotèrmia

Per a analitzar la variabilitat de la temperatura a les Fonts del Llobregat es disposa de 
dades discretes dels cicles 1988-89 i 1989-90 i de dades de vàries crescudes. També 
es disposa de dades del monitoratge en continu de l’any 1994 al 2003, però no s’ana-
litzaran en aquest treball.

En el període que abasta els cicles 1988-89 i 1989-90 la temperatura mitjana a les Fonts 
del Llobregat ha estat de 8.73 ºC, la màxima de 9.6 ºC i la mínima de 8.1 ºC. Per tant, 
en l’esmentat període l’amplitud és d’1.5 ºC (taula 46).

En el cicle 1988-89 la temperatura mitjana és de 8.77 ºC, la màxima de 9.6 ºC i la míni-
ma de 8.1 ºC. L’amplitud és d’1.5 ºC.
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Temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

8.7 8.1 9.6 1.5 47

Taula 46: Característiques hidrogeotèrmiques de les Fonts del Llobregat per al període novembre 
- 1988 / desembre - 1990.

En aquest cicle s’assoleixen els valors més elevats de la temperatura de tot el període 
estudiat. En efecte, una evolució d’augment de la temperatura s’observa a comença-
ment del cicle, de novembre de 1988 a febrer de 1989, fins que s’assoleix el màxim de 
9.6 ºC. Aquesta evolució és la pròpia d’un període d’aigües baixes i indica una clara 
tendència a la temperatura d’equilibri aigua-roca que caracteritzaria les aigües de la 
zona saturada en esgotament (figura 160).

Figura 160: Variació de la temperatura de l’aigua i el cabal a les Fonts del Llobregat.

En el cicle 1988-89 hi ha dues crescudes (abril-juny), amb uns cabals màxims al voltant 
dels 3 m3/s. En la primera d’elles s’observa una forta disminució de la temperatura amb 
el mínim en 8.1 ºC, que correspon al mínim per a tot el període estudiat amb observa-
cions discretes. La segona crescuda no dóna opció a la recuperació (augment) de la 
temperatura, originant-se un segon mínim també de 8.1 ºC. En la decrescuda d’aquesta 
segona crescuda s’observa un clar augment de la temperatura, que aniria dels 8.1 ºC 
fins els 9 ºC; finalment, la recuperació de la temperatura es veu truncada per una cres-
cuda d’escassa importància.

L’interval de mesura no permet posar en evidència, en cas d’existir, cap efecte de des-
càrrega en l’evolució de la temperatura en els episodis de crescuda descrits.
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L’interès de la interpretació es pot concretar en les evolucions de la temperatura durant 
les decrescudes i els esgotaments. En primer lloc cal remarcar una incidència impor-
tant de les aigües d’infiltració ràpida amb amplituds d’1.5 ºC, que són les màximes 
observades. No obstant, les dues recuperacions de la temperatura del cicle presenten 
pendents semblants, obtenint-se un esquema o patró d’evolució de la temperatura 
característic del sistema: la incidència de les aigües d’infiltració ràpida és significativa 
però té una importància relativa comparada amb la d’altres exemples; la recuperació de 
la temperatura es produeix seguint pendents relativament forts.

La simple consideració del valor de l’amplitud absoluta, que és d’1.5 ºC al sistema de 
les Fonts del Llobregat, indica una estructura de drenatge de desenvolupament limitat 
d’acord amb les conclusions de l’anàlisi de les corbes de recessió (Tissot i Tresse, 1978).

En el cicle de 1989-90 la temperatura mitjana és de 8.69 ºC, la màxima de 9.3 ºC i la 
mínima de 8.1 ºC com en el cicle anterior. L’amplitud és d’1.2 ºC.

A grans trets, les conclusions aportades per l’anàlisi de l’evolució d’aquest cicle són 
anàlogues a les de l’anterior. La baixa amplitud absoluta s’ha de considerar com una 
dada remarcable i encara més tenint en compte que els cabals, amb puntes de crescu-
da de 4.5 m3/s, han estat sensiblement superiors als del cicle 1988-1989.

A l’inici del cicle es va fer el seguiment d’una crescuda amb detall. A continuació se 
n’expliquen els resultats més interessants.

Es tracta d’una crescuda complexa (novembre 1989), amb dos pics: el primer d’uns 3.5 
m3/s i el segon d’uns 4 m3/s (figura 161). El pas de mesura és molt espaiat i, per tant, els 
resultats s’han de considerar com una aproximació a la resposta tèrmica del sistema de les 
Fonts del Llobregat. De totes maneres, es poden realitzar algunes observacions d’interès. 
S’observa un augment de 0.2 ºC en la puja de la primera crescuda que es pot interpretar 
com un efecte de descàrrega (Andrieux, 1978) encara que poc marcat. Més endavant, 
l’estudi de la resposta química d’aquesta mateixa crescuda confirmarà aquests resultats.

Figura 161: Variació de la temperatura de l’aigua i el cabal a les Fonts del Llobregat al llarg d’una 
crescuda el mes de novembre de 1989.
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La resposta tèrmica indica l’existència de reserves, tal com s’ha posat de relleu a partir 
de la hidrodinàmica amb l’anàlisi dels esgotaments del sistema.

La manca d’una major densitat de mesures a la segona crescuda no permet de posar 
en evidència les reserves del sistema (efecte de descàrrega). En l’espai de temps exis-
tent entre les dues puntes de la crescuda, la temperatura passa d’un màxim de 9.35 ºC 
a 8.1 ºC, és a dir, s’observa una disminució important indubtablement relacionada amb 
l’arribada d’aigües d’infiltració ràpida. No obstant, el caràcter complex de la crescuda i 
la baixa densitat de les mesures comporten problemes d’interpretació com així mateix 
passa amb les dades hidrogeoquímiques.

La distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua és polimodal la qual cosa 
indica el caràcter càrstic del sistema (figura 162).

Figura 162: Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua a les Fonts del Llobregat.

3.3.3.5 Hidrogeoquímica

3.3.3.5.1 Conductivitat i mineralització

En el període controlat –cicles de 1988-89 i 1989-90– la conductivitat ha donat un valor 
mitjà de 232 mS/cm. Un màxim de 291 mS/cm i un mínim de 207 mS/cm. L'amplitud és 
de 84 mS/cm.

Entre la conductivitat i la mineralització, paradoxalment, no existeix una bona correlació 
(r2 = 0.1295). En conseqüència, no és possible utilitzar la conductivitat com a variable 
regionalitzada. D’aquí doncs que el paràmetre que s’ha utilitzat com a tal és la minera-
lització definida com el total dels elements químics determinats en l’analítica. Aquesta 
absència de bona correlació entre conductivitat i mineralització s’observa també en el 
sistema de la Fou de Bor, en els conductes càrstics o punts d’aigua estudiats al Túnel 
del Cadí i en alguns dels exemples de la Val d’Aran.

A les Fonts del Llobregat la mineralització ve determinada essencialment pels bicarbo-
nats i pel calci, doncs aquests són els ions que es presenten amb concentracions més 
importants.
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La mineralització a les Fonts del Llobregat, per al global dels dos cicles estudiats, és de 
233.8 mg/l. El màxim es de 255.8 mg/l, el mínim de 216.2 mg/l, i l’amplitud, per tant, de 
39.6 mg/l. Aquests resultats ja permeten constatar la baixa variabilitat d’aquest parà-
metre característic per a un període relativament llarg com són dos cicles hidrològics. 
Aquesta baixa amplitud de la variació de la mineralització es confirmarà en l’estudi de 
l’evolució dels ions bicarbonat i calci.

3.3.3.5.2 Distribució de freqüències de la mineralització

L’interès de la mineralització com a paràmetre globalitzador del contingut iònic de l’aigua 
facilita la seva utilització com a variable regionalitzada i, per tant, la distribució de freqüènci-
es de la mineralització permetrà una aproximació al funcionament i l’estructura del sistema.

La distribució de freqüències de la mineralització de les Fonts del Llobregat (figura 163) 
presenta una clara polimodalitat que indicaria, en una primera interpretació, un cert de-
senvolupament de la carstificació i una estructura complexa. En aquest sentit cal recor-
dar que la caracterització hidrodinàmica indica l’existència d’una estructura complexa: 
el sistema es classifica en el domini dels sistemes compostos.

La corba presenta quatre modes que no són molt marcades però que es distingeixen bé 
les unes de les altres. El fet que les modes siguin de poca alçària, amb un valor de 0.24 
% (225 mS/cm) per a la més marcada, assenyala també una carstificació, en termes 
relatius, significativa (Bakalowicz, 1979). Aquesta moda, que correspon a les aigües 
menys mineralitzades, és representativa de la família d'aigües d'infiltració ràpida. Les 
modes menys marcades corresponen a aigües més mineralitzades: aigües d'infiltració 
lenta i aigües provinents de la zona saturada en els esgotaments.

Figura 163: Distribució de freqüències de la mineralització a les Fonts del Llobregat (n=47).

De l’observació de la corba de distribució sembla desprendre’s també una certa homo-
geneïtzació geoquímica, sobretot per la relativament limitada diferenciació de les modes 
(Bakalowicz, 1979 a). Tot i presentar aquesta característica, el sistema no seria comparable 
amb exemples com el d’Aliou (Cazavet, França) (Bakalowicz, 1979 a), que és el prototipus 
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de l’aqüífer ben drenat i molt evolucionat. L’anàlisi de les característiques hidrodinàmiques 
i tèrmiques –variabilitat dels cabals i de la temperatura poc important– del sistema de les 
Fonts del Llobregat, juntament amb les hidrogeoquímiques que es comentaran a continu-
ació, confirmen aquest punt. És a dir, el sistema de les Fonts del Llobregat és un sistema 
amb un grau de carstificació baix o poc important, molt lluny dels sistemes ben drenats 
(Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a; Freixes, 1993). Alguns autors (Bayó, 1985; Bayó et 
al., 1986), a partir de criteris descriptius i mancats de rigor, han proposat una classificació 
en la qual situen els aqüífers de les Fonts del Llobregat i del Bastareny com exemples 
d’aqüífers molt evolucionats i carstificats. Les dades aportades per la recerca experimental 
realitzada en el marc d’aquesta tesi qüestionen absolutament aquesta classificació.

La interpretació de la distribució de freqüències de la mineralització de les Fonts del Llo-
bregat permet retenir dues característiques. La primera és la baixa amplitud de la variació 
en comparació, per exemple, amb els sistemes de Baget, Fontestorbes, Aliou, Valcluse 
i Lez (Bakalowicz, 1979 a; Bakalowicz i Mangin, 1980). I, la segona, que les modes, en-
cara que diferenciables, no són molt marcades. Aquestes dues característiques porten a 
definir un sistema de carstificació i estructura de drenatge de limitat desenvolupament.

3.3.3.5.3 Variabilitat en el cicle hidrològic

3.3.3.5.3.1 Bicarbonats, calci i magnesi

El bicarbonat i el calci són els ions amb concentracions més importants. L’ió bicarbonat 
és el que té concentracions més elevades. El valor mitjà per al global del període con-
trolat és 167,3 mg/l (taula 47).

En el cicle 1988-89, la concentració mitjana és 167.84, la màxima 178.3 mg/l i la míni-
ma 157.1 mg/l. L’amplitud és 21.2 mg/l. Aquests valors són vàlids per a tot el període 
controlat, és a dir, per als dos cicles.

En el cicle 1989-90, la concentració mitjana és 166.78 mg/l, la màxima 178.3 mg/l, la 
mínima 159.8 mg/l i l’amplitud 18.5 mg/l.

L’ió calci, per al global dels dos cicles, té una concentració mitjana de 49.93 mg/l. La 
màxima és 60.1 mg/l i la mínima 42.5 mg/l. L’amplitud és de 17.6 mg/l. Els valors per a 
cada cicle es poden veure a la taula 47.

L’ió magnesi es presenta en concentracions molt poc importants. La concentració mit-
jana per als dos cicles és 4.44 mg/l, la màxima 7 mg/l, la mínima 1.7 mg/l i l’amplitud 5.3 
mg/l. A la taula 47 es faciliten les dades per al període novembre 1988 – desembre 1990.

Fonts del Llobregat

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 167.4 157.1 178.3 21.2

Calci (mg/l) 49.8 42.5 60.1 17.6

Magnesi (mg/l) 4.4 1.7 7.0 5.3

Taula 47: Bicarbonats, calci i magnesi a les Fonts del Llobregat (n=47).
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De l’observació de les evolucions del bicarbonat, calci i magnesi (figura 164) i dels es-
tadístics bàsics que s’han facilitat, es poden extreure algunes conclusions. És remarca-
ble per a tots els paràmetres l’estret marge de variació que els caracteritza. Aquest fet 
determina l’estret marge de variabilitat de la mineralització, com ja s’ha assenyalat en 
descriure i interpretar la distribució de freqüències d’aquest paràmetre. És interessant 
indicar que l’escassa variabilitat observada es produeix en condicions hidrodinàmiques 
en què els cabals sí que presenten variacions d’una certa importància: dels 0.05 m3/s 
dels esgotaments als 5 m3/s de les crescudes més importants.

Figura 164: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a les Fonts del Llobregat.

Les concentracions més elevades en bicarbonat són aportades en els períodes d’esgo-
tament; en els episodis de crescuda, com veurem més endavant, també es produeixen 
aportacions significatives. A les decrescudes, amb la incidència d’aigües d’infiltració 
ràpida, es produeix una disminució de la concentració. D’una manera general, amb el 
calci succeeix el mateix.

El magnesi presenta una evolució característica. En línies generals, si es compara amb 
la del calci, s’observa que entre aquests dos elements hi ha una correlació elevada i 
negativa. L’explicació d’aquest comportament es troba en les condicions hidrodinà-
miques i en la cinètica química que caracteritza la dissolució dels carbonats de calci i 
magnesi. En efecte, les condicions de flux lent (per exemple, buidament de les reserves 
i infiltració lenta) afavoreixen la dissolució del magnesi; contràriament, les velocitats de 
flux elevades, que caracteritzen els episodis d’aigües altes, afavoreixen la dissolució 
del calci. La figura 164 permet observar les evolucions dels ions calci i magnesi i com-
provar com presenten el mateix tipus de comportament en ambdós cicles.

En situació de crescuda, sembla que tant el bicarbonat com el calci i el magnesi aug-
menten la seva concentració, encara que no de manera coincident en el temps. Aquest 
tipus de resposta es tractarà quan s’expliqui la crescuda de novembre de 1989.
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3.3.3.5.3.2 La pCO2 eq i l’DpH

La pCO2 eq presenta concentracions importants: el valor mitjà pels dos cicles és 0.171 
%, el màxim 0.288 % i el mínim 0.085 % (taula 48).

En el cicle 1988-89 la concentració mitjana és de 0.171 %, la màxima de 0.288 %, la 
mínima de 0.110 % i l’amplitud de 0.178 %.

En el cicle 1989-90 la concentració mitjana és de 0.171 %, la màxima de 0.269 %, la 
mínima de 0.085 % i l’amplitud de 0.184 %.

A partir d’aquestes dades constatem que el CO2 a les Fonts del Llobregat experimen-
ta unes fortes variacions al llarg del cicle hidrològic, les quals són independents de la 
producció de CO2 al sòl. Els continguts en CO2 a les Fonts tenen relació amb les con-
dicions hidrodinàmiques.

Les concentracions més importants són aportades en situació d’aigües altes, amb va-
lors propers al 0.3 %, i les més baixes, al voltant del 0.1 %, corresponen a períodes 
d’esgotament (o estiatge).

En el període estudiat (cicles 1988-89 i 1989-90), el valor màxim d’DpH és 0.43 i el mí-
nim -0.09. El valor mitjà és de 0.175 (taula 48).

En el cicle 88-89, el valor mitjà és 0.16, el màxim 0.35 i el mínim -0.03. L'amplitud és 
de 0.38.

En el cicle 1989-90, el valor mitjà és 0.19, el màxim 0.43, el mínim -0.09 i l'amplitud 0.52.

mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.171 0.085 0.288

DpHc 0.18 -0.09 0.43

Taula 48: pCO2 i DpH a les Fonts del Llobregat (n=47).

Aquestes dades permeten constatar que al llarg del cicle s’assoleixen valors de sobre-
saturació importants, al voltant de 0.4, i valors lleugerament infrasaturats, al voltant de 
-0.05, que es poden considerar com d’aigües a l’equilibri o properes a l’equilibri químic 
(figura 165). És interessant remarcar que els valors mitjans per a cada cicle o bé el glo-
bal per a tot el període controlat, que és 0.175, són característics d’aigües sobresatu-
rades però relativament prop de l’equilibri.

L’evolució de la pCO2 i l’DpH en el cicle 1988-89 (amb un pas de mostreig quinzenal) 
està força ben definida (figura 165). S'observa bé que els valors fortament sobresatu-
rats corresponen a aigües baixes i esgotaments i que els valors infrasaturats (i els valors 
a l'equilibri) caracteritzen els episodis de crescuda.

En el cicle 1989-90, les evolucions de la pCO2 i de l’DpH aporten uns resultats paral·lels 
als observats en el cicle anterior. En síntesi, els valors més elevats de pCO2 se situen a 
les crescudes i els més baixos als períodes d’esgotament. Els valors de sobresaturació 
més elevats se situen als esgotaments i els infrasaturats a les crescudes.
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Figura 165: Variació de la pCO2 i l’DpH a les Fonts del Llobregat.

3.3.3.5.3.3 Sulfats, clorurs, nitrats, sodi i potassi

Els ions sulfat, clorur, nitrat, sodi i potassi són juntament amb el magnesi els que pre-
senten les concentracions més baixes.

D’aquests ions s’ha de remarcar l’escassa variabilitat que els caracteritza, tal com suc-
ceeix amb els del sistema calcocarbònic.

Els sulfats presenten una concentració mitjana per als dos cicles estudiats de 7.03 
mg/l. El valor màxim és de 10 mg/l i el mínim de 4.3 mg/l. L’amplitud per a aquest perí-
ode és de 5.7 mg/l. Els estadístics bàsics es poden veure a la taula 49.

Fonts del Llobregat

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 7.0 4.3 10.0 5.7

Clorurs (mg/l) 1.8 1.0 3.5 2.5

Sodi (mg/l) 1.1 0.6 2.0 1.4

Potassi (mg/l) 0.34 0.2 0.6 0.4

Nitrats (mg/l) 2.0 0.3 4.2 3.9

Taula 49: Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a les Fonts del Llobregat (n=47).
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En aquest sistema les concentracions en sulfats són més aviat baixes, com es desprèn 
del valor mitjà de 7.03 mg/l. Dels diferents sistemes estudiats, a excepció dels de la 
Val d’Aran, el de les Fonts del Llobregat és el que presenta les concentracions mitjanes 
més baixes, inferiors àdhuc a les del sistema de la Fou de Bor –situat en el mateix con-
text geoquímic–, i molt inferiors respecte a altres aqüífers com els de Rellinars (Freixes, 
1986) i Baget (Bakalowicz, 1979 a).

Al llarg del cicle, les concentracions més importants en sulfats (de 6 a 9 mg/l) es pre-
senten relacionades amb els episodis d’aigües altes (figura 166), això assenyala un 
probable origen a partir de l’aportació atmosfèrica o, si més no, un origen a partir de 
l’evapotranspiració que es produeix a les parts superficials del carst.

En el sistema de les Fonts del Llobregat, com succeeix amb els del Bastareny i el de la 
Fou, una part, possiblement significativa, dels sulfats pot procedir de les emissions de 
la central tèrmica de Cercs que era, en el període controlat, l’origen de la pluja àcida 
en l’àmbit de l’alt Llobregat. Els valors més baixos a les Fonts del Llobregat semblen 
caracteritzar els períodes d’aigües baixes i esgotaments. En els dos cicles controlats 
els valors més elevats s’associen bé amb els cabals de les puntes de crescuda.

Figura 166: Variació dels sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a les Fonts del Llobregat.

Els clorurs tenen una concentració mitjana d’1.76 mg/l, la màxima és de 3.5 mg/l i la 
mínima d’1 mg/l. L’amplitud és de 2.5 mg/l. Els estadístics bàsics per a cada cicle es 
poden veure a la taula 49.
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El sodi presenta una concentració mitjana per a tot el període estudiat (cicles 1988-89 i 
1989-90) d’1.14 mg/l, un màxim de 2 mg/l i un mínim de 0.6 mg/l. Els estadístics bàsics 
es poden veure a la taula 49.

En relació a les evolucions dels ions clorur i sodi (en el cicle 1988-89 i amb un pas de 
mostreig quinzenal) s’observa molt clarament com els valors més elevats corresponen 
a la puja o branca ascendent de la crescuda complexa d’abril-maig. Aquests màxims en 
clorurs i sodi s’anticipen en el temps al màxim de sulfats abans comentat (figura 166).

La concentració mitjana del potassi és molt baixa (0.34 mg/l). La seva variabilitat és 
difícil d’interpretar.

Els nitrats tenen una concentració mitjana per a tot el període de control d’1.99 mg/l, la 
concentració màxima és de 4.2 mg/l i la mínima de 0.3 mg/l. L’amplitud és de 3.9 mg/l 
(taula 49).

3.3.3.5.4 Variabilitat en crescuda (la crescuda de novembre de 1989)

De l’episodi de crescuda de novembre-desembre de 1989 es disposa de dades siste-
màtiques amb nou mostreigs. Aquest episodi constitueix una crescuda complexa amb 
dos màxims de cabal: el primer d’uns 3.5 m3/s i el segon d’uns 4 m3/s.

3.3.3.5.4.1 Bicarbonats, calci i magnesi

L’evolució del bicarbonat i el calci és relativament paral·lela: s’observa un únic màxim 
que caracteritza els cabals més elevats de les dues puntes de l’hidrograma (figura 167).

Figura 167: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a les Fonts del Llobregat al llarg d’una 
crescuda el novembre de 1989.
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De fet, el pas de mostreig no permet, en tot cas, diferenciar dos màxims.

L’evolució del magnesi és absolutament oposada a la del calci, és a dir, hi ha una cor-
relació forta i negativa entre els dos ions. La interpretació sembla ser la mateixa que 
l’explicada per a les dades de tot el cicle.

Els valors més elevats de magnesi s’observen a l’inici de la crescuda amb 7 mg/l.

Quan s’analitzen les evolucions dels bicarbonats i el calci a la crescuda, sembla po-
sar-se en evidència un efecte de descàrrega que indicaria l’existència de reserves a 
l’aqüífer, fet que d’altra banda confirmaria el que ja se sap a partir dels resultats de la 
hidrodinàmica. L’evolució de la temperatura (figura 161) indicava així mateix un efecte 
de descàrrega i l’existència de reserves.

A partir del segon màxim de cabal hi ha una disminució del calci, ja iniciada en els bi-
carbonats, fins a l’estabilització.

En el cas del magnesi, que presenta un màxim anterior al del bicarbonat i el calci, es 
posaria així mateix en evidència un efecte de descàrrega que implicaria la sortida d’ai-
gües més mineralitzades de la zona saturada. No obstant això, l’anticipació del màxim 
de magnesi en el temps no es fàcil d’interpretar.

3.3.3.5.4.2 La pCO2 eq i DpH

En el desenvolupament de la crescuda el valor de la pCO2 eq es manté en concentraci-
ons importants, entre 0.018-0.019% i 0.27%. El dos mínims coincideixen amb les dues 
puntes de cabal (figura 168).

Quant a l’DpH, s'observa un primer valor clarament infrasaturat (-0.09) a l'inici de la 
crescuda que no es fàcil d'interpretar: podria tractar-se d’aigües d'infiltració ràpida en 
la proximitat de la font, recordem la situació de la surgència aigua avall de la confluència 
de tres torrents a les mateixes calcàries devonianes (clot dels Torrents).

Figura 168: Variació de la pCO2 i l’DpHc a les Fonts del Llobregat al llarg d'una crescuda el no-
vembre de 1989.
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Els valors a la primera punta són lleugerament sobresaturats, amb valors entre 0.1 i 0.2, 
i marcadament sobresaturats a la segona, amb valors entre 0.2 i 0.25.

3.3.3.5.4.3 Sulfats, clorurs, nitrats, sodi i potassi

S’observen màxims de sulfats, potassi i sodi associats a les dues puntes de cabals 
(figura 169).

Figura 169: Variació dels sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a les Fonts del Llobregat al llarg 
d’una crescuda el novembre de 1989.

3.3.3.6 Conclusions

3.3.3.6.1  Model conceptual

El sistema, a partir de la classificació hidrodinàmica (Mangin, 1975 a, 1994 a), se situa en 
el domini dels sistemes complexos o compostos (figura 158). De fet, aquesta classificació 
és perfectament comprensible donada la complexitat litostructural que caracteritza el sis-
tema. En efecte, en aquest sistema, la marcada estructura en compartiments (complexa 
geometria), és a dir, en blocs de calcàries del Devonià (i Carbonífer inferior) i de pelites 
i psammites del Carbonífer ha d’haver influït en el desenvolupament de la carstificació i 
en l’estructura càrstica de l’aqüífer. Els materials detrítics del Carbonífer no superen en 
gaires ocasions els 100 o 200 m de potència. Són molt més potents les unitats carbonà-
tiques del Devonià i el Carbonífer inferior i, en superfície, tenen molts trams de contacte 
cartogràfic; aquest contacte es pot correlacionar amb certa presència en els perfils.
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El cabussament de la macroestructura herciniana de 10 a 15º cap el SE-E sembla que 
té un paper important en l’organització del flux en el sistema. És a dir, de les parts situ-
ades més a l’W (més aigua amunt), com el Puigllançada, fins a les Fonts del Llobregat, 
situades a l’E.

En l’esquema o model conceptual del sistema es poden considerar les parts següents: 
la conca, la zona no saturada i la zona saturada.

La conca té un caràcter mixt, és a dir, observa afloraments de materials carbonàtics del 
Devonià (i Carbonífer inferior) (89%) que predominen i afloraments de materials pelítics i 
psammítics del Carbonífer de naturalesa impermeable (11%). Aquesta part impermeable 
de la conca no és menyspreable, però no és particularment important, doncs no existeix 
una circulació organitzada ben desenvolupada en aquests materials, ni tampoc pèrdues 
cabaloses. El sistema tindria un caràcter binari poc marcat i en certa manera seria assi-
milable a un carst de tipus monàdic. En definitiva, l’alimentació autòctona predominaria i 
la desenvolupada a partir dels afloraments impermeables tindria una significació menor.

L’epicarst i les seves morfologies tenen un desenvolupament significatiu en diferents 
indrets de la conca, com es pot observar molt bé al pla d’Anyella (dolines, pèrdues…) 
i existeixen nombrosos aqüífers epicàrstics (i aqüífers penjats com a conseqüència de 
les característiques litoestructurals).

La zona no saturada té una estructura complexa determinada per les característiques 
geològiques abans definides. En efecte, la zona no saturada es caracteritza per una 
superposició de materials amb més de 1000 m de gruixària, però sense continuïtat de 
dalt a baix com a conseqüència de les intercalacions de materials pelítics i psammítics 
del Carbonífer en els materials carbonàtics del Devonià (i Carbonífer inferior).

L’estructura tectònica complexa de superposició de làmines d’encavalcament hercinia-
nes que caracteritza la zona no saturada també s’observa a la saturada. La zona saturada 
presenta un gruix de materials carbonàtics, principalment del Devonià, molt important, 
superior als 400 m. El límit inferior el defineix l’encavalcament alpí de serra Cavallera. El 
volum dinàmic, de l’ordre de 4 hm3, s’ha de considerar com a molt important i per les 
característiques descrites podrien existir també importants reserves profundes.

La zona saturada es caracteritza per una estructura de drenatge d’un cert desenvolu-
pament, així com per importants estructures reservori, però no se’n poden precisar les 
seves característiques.

En definitiva, de l’anàlisi d’hidrogrames i de les sèries temporals, així com de les dades 
de la temperatura i la química de l’aigua, es poden fer un seguit de consideracions ge-
nerals: retard en l’alimentació com a conseqüència del mantell de neu, predomini de la 
infiltració lenta, paper relatiu i menys important de la infiltració ràpida, gran importància 
de les reserves dinàmiques i segurament de les profundes a la zona saturada, estructu-
ra de drenatge d’un cert desenvolupament i una carstificació amb un desenvolupament 
limitat o moderat.

3.3.3.6.2  Potencial de carstificació

En la definició dels límits del sistema i del model conceptual s’ha comentat el paper 
que hi té la macroestructura geològica. Ara cal considerar com influeix en el potencial 
de carstificació.
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En el sistema de les Fonts del Llobregat, la disposició de l’apilament de làmines enca-
valcants, que constitueix un conjunt antiforme amb el plunge cabussant SE-E, sembla 
que té un paper significatiu en el potencial de carstificació. Aquesta disposició –de la 
làmina de la Tosa d’Alp a la de Castellar de n’Hug– s’observa molt bé en el tall longitudi-
nal del sistema (figures 155 i 156). En efecte, el cabussament de la macroestructura ha 
d’afavorir la circulació subterrània des de les parts més occidentals del sistema –relleus 
del Puigllançada– fins a les orientals, on es troben les Fonts del Llobregat, situades en 
els afloraments carbonàtics a menor altitud. Així, en el carst de les Fonts del Llobregat, 
l’estructura d’encavalcaments herciniana té un paper fonamental. La deformació o es-
tructura alpina intervé a un altre nivell, menys important; com per exemple, en el cas de 
l’encavalcament de serra Cavallera, que sembla que defineix el límit inferior de l’aqüífer, 
i també determinant zones d’una major deformació (major densitat de discontinuïtats 
tectòniques a les calcàries).

Així mateix, una part de les calcàries situades més a l’E podria drenar cap a les Fonts, 
sota l’efecte que aquestes exerceixen en tant que nivell de base del sistema.

En el carst de les Fonts del Llobregat, cal observar la complexa geometria de l’es-
tructura herciniana i la superposició de blocs carstificables i no carstificables. Aquesta 
litostructura molt probablement influeix o intervé com un factor de resistència a la cars-
tificació. És evident que les intercalacions impermeables –encara que quasi la totali-
tat dels blocs carbonàtics puguin estar hidrològicament relacionats– no afavoreixen el 
desplaçament de les condicions de la carstificació (dissolució) en profunditat. Potser 
aquestes característiques expliquen el predomini de la infiltració lenta (esquema més 
aviat monàdic del sistema) i el limitat desenvolupament de la carstificació.

En el sistema de les Fonts del Llobregat hi ha dues característiques, relacionades en-
tre si, que són clau per a analitzar com influeix el factor H2O-CO2 en el potencial de 
carstificació. La primera és que no existeix un escolament concentrat suficientment 
desenvolupat que desguassi en pèrdues importants. Així ho indiquen les observacions 
realitzades al pla d’Anyella (torrent de Rus) en el qual la circulació superficial alimenta 
pèrdues de poca entitat. La segona característica és el caràcter principalment difús de 
l’alimentació. En efecte, el tipus d’infiltració ràpida que caracteritza les pèrdues tindria 
en el conjunt del sistema un paper menys important, mentre que l’alimentació difusa i 
la infiltració lenta tindrien un paper més destacat.

A més, cal considerar que el tipus d’estructura tectònica determina l’existència d’in-
tercalacions impermeables o quasi impermeables (metapelites i metapsammites del 
Carbonífer) i, en conseqüència, les relacions espacials entre les calcàries de les dife-
rents làmines encavalcants són complexes. Així, és de suposar que aquestes carac-
terístiques geològiques tinguin una forta implicació hidrodinàmica i, per tant, en els 
processos de carstificació (cal interrogar-se, per exemple, sobre com es transfereixen 
en profunditat les condicions favorables a la dissolució).

Per tot això, en el factor H2O-CO2, el potencial H2O tindria una importància menor i, per 
tant, s’hauria de relativitzar el seu paper en els processos de carstificació del sistema. 
Aquestes característiques del factor H2O-CO2 ajuden a explicar que la carstificació tin-
gui un desenvolupament relativament poc important i el mateix succeeix amb l’estruc-
tura de drenatge.

No necessàriament en tots els casos les condicions d’alta muntanya han de conduir a 
una carstificació ben desenvolupada en profunditat. En aquest sentit, el sistema d’Ai-
güèira a la Val d’Aran és paradigmàtic (Freixes et al. 1996 a). El carst del Llobregat té 
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una morfologia general amb forts desnivells, és a dir, que existeix un marcat gradient 
entre les zones de recàrrega i de descàrrega i, per tant, té condicions favorables a la 
carstificació. Això no obstant, la carstificació té un grau de desenvolupament relativa-
ment poc important, tal com ho il·lustren els resultats experimentals i l’anàlisi que s’ha 
realitzat dels factors del potencial de carstificació: macroestructura i potencial H2O-
CO2.

És evident que la relació que s’estableix entre els diferents factors del potencial de 
carstificació i el factor litostructural com a paràmetre d’estat, que representa la resis-
tència als processos de carstificació, té un gran interès en el sistema de les Fonts del 
Llobregat.

3.3.3.6.3  Recursos hídrics, gestió i sostenibilitat

El sistema de les Fonts del Llobregat –amb una aportació anual de 28 hm3– té un impor-
tant paper hidrològic a l’alta conca del riu Llobregat. Aquesta aportació, juntament amb 
la del sistema càrstic del Bastareny, és també remarcable per la seva contribució a la 
regulació de l’embassament de la Baells (Freixes et al., 1999 b; Ramoneda et al., 1999).

L’aportació de les Fonts –amb un cabal mitjà de 0.9 m3/s, força elevat– i les crescudes 
que experimenten –amb una cabal màxim d’uns 7-8 m3/s– tenen un paper determinant 
com a suport dels ecosistemes fluvials situats aigua avall. No obstant, les derivacions 
dels aprofitaments hidroelèctrics, com passa amb l’explotació del clot del Moro, dismi-
nueixen fortament el cabal de la circulació superficial aigua avall de les Fonts (Ramo-
neda et al., 1999; Freixes et al., 1999 b). Aquesta situació influeix negativament en els 
ecosistemes aquàtics i de ribera. Efectivament, la derivació des del mateix naixement 
de més de 0.5 m3/s fa que, immediatament aigua avall de les Fonts, el cabal sigui poc 
important, sobretot en els estiatges més marcats. El riu no recupera novament el seu 
cabal fins passat el clot del Moro a una distància considerable de les Fonts.

L’aportació de aqüífer també influeix, aigua avall, en la qualitat de l’aigua del Llobre-
gat en la seva confluència amb l’Arija, que porta una càrrega important en sulfats. Les 
aigües aportades per l’aqüífer –bicarbonatades càlciques i amb una baixa concentra-
ció en sulfats– disminueixen per dilució la càrrega aportada per l’Arija (Freixes et al., 
1996 b).

El que més interessa, però, és la importància de les reserves dinàmiques de l’aqüífer 
i el seu valor estratègic. Com passa amb els altres exemples d’aqüífers estudiats als 
Pirineus, el carst del Llobregat té unes reserves dinàmiques considerables, al voltant de 
4 hm3, que no són, pràcticament, explotades. A més, es tracta d’aigües de baixa mine-
ralització (conductivitat mitjana de 232 mS/cm) i d’excel·lent qualitat, com ho indiquen 
la seva composició química en elements majoritaris i traça (Morin, 1995).

L’estructura geològica (figures 155 i 156) fa més que probable l’existència de reserves 
profundes. En efecte, les calcàries tenen per sota del nivell de les Fonts un gruix de 
l’ordre de 400 a 500 m. Per tant, al volum de reserves dinàmiques calculat, que ja és 
considerable, s’hi podria afegir un volum de reserves profundes que de moment no ha 
estat avaluat, però que podria ser molt important.

Les importants reserves dinàmiques i la més que probable existència de reserves pro-
fundes fan que aquest sistema tingui un considerable interès estratègic en la perspec-
tiva d’una possible explotació davant de necessitats d’àmbit local o de caràcter més 
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general a la conca del Llobregat (Morin, 1995; Freixes et al., 1998 d; Freixes et al., 1999 
b; Ramoneda et al., 1999).63

L’interès i la importància de la unitat hidrogeològica de les Fonts del Llobregat exigeix 
un coneixement més aprofundit i la materialització d’iniciatives orientades a la seva 
protecció. En efecte, aquesta unitat hidrogeològica, tot i que es pot definir com un carst 
d’alta muntanya, té nombroses activitats i infraestructures que poden o podrien influir 
en la qualitat dels seus recursos hídrics. És fonamental la realització d’un programa 
d’experiències amb traçadors i també de sondatges de reconeixement que permeti 
conèixer l’estructura profunda de l’aqüífer en diferents indrets: en particular a la zona de 
descàrrega, però també aigua amunt d’aquesta. Així mateix, és indispensable comple-
mentar aquestes tècniques puntuals amb la realització d’una cartografia hidrogeològica 
que ajudi a conèixer millor el funcionament –característiques de la conca d’alimentació 
i de la recàrrega– de l’aqüífer i a precisar els límits del sistema. Finalment, és necessari 
que es portin a terme cartografies de vulnerabilitat i de risc. Aquest aprofundiment en 
el coneixement hidrogeològic és imprescindible en la perspectiva d’una gestió sosteni-
bilista del sistema.

3.3.4 Sistema de la Fou de Bor

3.3.4.1 Introducció

El sistema càrstic de la Fou de Bor està situat al massís del Moixeró i ocupa, aproxima-
dament, els relleus que van des de la part occidental de la Tosa d’Alp fins a la vall de 
l’Ingla. Així mateix, el sistema forma part del vessant meridional de la depressió tectò-
nica de la Cerdanya.

La seva descàrrega és definida per la surgència de la Fou (fotos 126 i 127) i els seus so-
breeixidors: la Tuta Freda i la Tuta de Barrancs. La Fou es troba als contraforts del serrat 
de la Quera a 1160 m d’altitud i prop del poble de Bor, en el mateix límit del massís amb 
la part baixa de la depressió de la Cerdanya. L’aportació hídrica d’origen subterrani 
alimenta, aigua avall, el torrent anomenat també de la Fou de Bor, que desemboca al 
riu Segre.

El sistema de la Fou representa el drenatge subterrani del vessant N, i possiblement 
de part del S, de la serra del Moixeró i és l’exemple de fenomen càrstic més rellevant 
d’aquest massís, i el més important de la Cerdanya i de l’alt Segre.

La cova de la Fou de Bor, així s’anomena l’estructura endocàrstica accessible, té 3606 
m de recorregut i un desnivell de 166 m i és la cavitat en calcàries de major desenvolu-
pament del Principat. La seva morfologia subterrània té un nivell superior inactiu (foto 
128) i una part inferior activa relacionada amb la zona saturada de l’aqüífer que, en 
situació de crescuda, alimenta els sobreeixidors.

El sistema càrstic de la Fou de Bor forma part quasi íntegrament del Parc Natural del 
Cadí-Moixeró.

De la surgència de la Fou es disposa de dades sistemàtiques, però discretes de 
nivell i/o cabal, de la temperatura i dels ions fonamentals (cicles 1988-1989 i 1994-
1995). A més, es va realitzar un monitoratge del radó i una primera recerca sobre els 
elements traça, però els resultats no es presentaran en aquest treball (Morin, 1995) 
(foto 129).
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3.3.4.2 Característiques físiques

3.3.4.2.1 Geologia

L’estructura geològica en què es troba el sistema de la Fou de Bor és la del mantell 
del Cadí en la seva part més interna. Des d’una perspectiva general es pot considerar 
que l’àmbit geològic implicat en la unitat hidrogeològica de la Fou és de característi-
ques anàlogues al descrit per a la unitat hidrogeològica de les Fonts del Llobregat. En 
el sistema de la Fou cal considerar, però, l’estructura tectònica originada en l’evolució 
geològica recent –postalpina– lligada a la formació de la semifossa tectònica de la Cer-
danya (Domingo, 1985; Roca, 1986). En efecte, el sistema de la Fou es desenvolupa 
principalment en el vessant N del Moixeró, en el qual existeixen importants estructures 
d’extensió, concretament un tipus de falles normals, de morfologia còncava, que es 
coneixen com a falles lístriques (figura 170).

La zona de descàrrega del sistema, la part inundada i funcional explorada de l’estructura 
endocàrstica, així com l’estructura endocàrstica pretèrita no funcional (part de la cova de 
la Fou de Bor) formen part de la unitat estructural de la Fou (Domingo, inèdit). La unitat 
estructural de la Fou és una estructura postalpina de tipus lístric que forma part del con-
junt de blocs afectats per estructures extensionals de la depressió de la Cerdanya. Més 
endavant en analitzar l’estructura geològica insistiré en la unitat estructural de la Fou.

Figura 170: Mapa geològic del sistema de la Fou de Bor (Domingo, inèdit).



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

439

Els materials estan formats fonamentalment per roques de tres períodes del Paleozoic: 
el Silurià, el Devonià i el Carbonífer. El Carbonífer i el Devonià són els períodes amb els 
afloraments més importants, el Silurià té una escassa representació en l’espai en què 
es troba el sistema.

El Silurià està constituït per argil·lites negres carbonoses amb intercalacions de calcàri-
es (Domingo, 1985; ITGE, 1994 a, b).

Els materials del Devonià (i del Carbonífer inferior, en part) estan integrats per una se-
qüència carbonàtica amb les unitats següents de baix a dalt: Rueda, Baciver, Villec i El 
Comte (A, B i C) (Hartevelt, 1970; ITGE, 1994; Domingo, 1985)

Treballs posteriors, desenvolupats per Sanz-López (1995), suposaren una revisió de les 
formacions devonocarboníferes: Fm Rueda, Fm Castanesa (antiga Baciver), Fm Villec, 
Fm Comabella (antic Comte A), Fm Mena (antic Comte B), Fm Barousse (part de l’antic 
Comte C), Fm Aspe-Brousset (part de l’antic Comte C).

La formació Rueda està formada per calcàries grises amb lutites calcàries i la potència 
oscil·la entre 25 i 70 m. Té nivells de calcàries fosques amb pirites.

La formació Baciver (Fm Castanesa) està formada per calcàries grises fosques amb inter-
calacions d’encrinites i nivells de bretxes calcàries. La potència se situa entre 15 i 70 m.

La formació Villec està formada per una alternança de calcàries i lutites calcàries. La 
potència oscil·la entre 20 i 70 m.

La formació El Comte té tres membres que es coneixen com A, B i C, que han estat 
definits de nou, tal i com s’ha comentat abans.

El membre A fou definit com a Fm Comabella, el formen calcàries massives grises i té 
una potència que oscil·la entre 20 i 160 m, però localment pot ser superior a 200 m. 
El membre B, com a Fm Mena i està format per calcàries noduloses roges (“calcàries 
griotte”) i la potència és de 12 a 26 m. El membre C està format per calcàries noduloses 
grises i la seva potència és molt variable entre 28 i 85 m i, en la definició actual (Sanz-
López, 1995) correspondria en part a la Fm Barousse i en part a la Fm Aspe-Brousset; 
presenta nivells rics en òxids de ferro i manganès. En el membre C s’hi situa el límit 
entre el Devonià superior i el Carbonífer inferior.

El conjunt de materials devonocarbonífers de naturalesa carbonàtica presenta zones 
dolomititzades de geometria irregular associades a contactes tectònics i relacionades 
probablement amb processos hidrotermals. En aquest context són també remarcables 
les estructures paleocàrstiques mineralitzades.

El Carbonífer està format per pelites, psammites, microconglomerats, conglomerats, 
bretxes i olistostromes (fàcies Culm, formació Bellver); també cal referir, amb un desen-
volupament menor, les calcàries del Carbonífer inferior que s’atribuïen anteriorment al 
Devonià (part superior del membre C de la Fm El Comte).

En el límit S del sistema s’hi troben també les riolites estefanopermianes (més de 400 
m de potència a Grèixer) i els gresos i lutites roges del Permià (350 m), que estan en 
contacte amb els materials carbonífers de la formació Bellver. Al N del sistema i a la 
seva part central s’hi troben materials calcaris del Cretaci en afloraments de reduïdes 
dimensions. A Pedra hi afloren materials del Triàsic.



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

440

En relació amb la tectònica que s’observa cal distingir les estructures següents: herci-
niana, alpina i postalpina.

L’estructura del Moixeró-Penyes Altes és, en bona part, comparable amb la de la Tosa 
d’Alp (Domingo, 1985, Domingo et al., 1988). Es tracta d’un conjunt d’unitats –làmines 
d’encavalcament– apilades segons una seqüència de bloc inferior. Aquestes unitats 
estan formades principalment per materials pelítics i psammítics del Carbonífer i car-
bonàtics del Devonià i Carbonífer inferior. L’estructura és quasi horitzontal al flanc N i 
invertida al flanc S. Més en detall, a la part meridional s’observa una estructura de tipus 
antiforme de rampa de bloc superior i a la septentrional, com a conseqüència de l’evo-
lució postalpina, un conjunt d’estructures d’extensió o falles lístriques en estreta relació 
amb les grans falles normals de la fossa de la Cerdanya (Domingo et al., 1988; Roca, 
1986) (figura 171). En aquesta complexa tectònica hi ha doncs estructures hercinianes, 
alpines i postalpines. L’estructura alpina es caracteritza, principalment per estructures 
d’encavalcament de gran desenvolupament i plecs associats que, així mateix, poden 
adquirir un desenvolupament molt important. Segons els talls geològics generals i la 
inclinació que presenta la serra del Cadí, la seva base hercínica presenta un plegament 
alpí a gran escala. A escala mitjana i petita no s’ha pogut atribuir fins ara cap plec o falla 
a aquesta etapa orogènica. No obstant, cal tenir en compte que no s’han desenvolupat 
estudis específics. Els materials postorogènics a l’orogènia herciniana propers a la Fou 
de Bor es troben tots ells involucrats en un conjunt de falles lístriques relacionades amb 
l’estructuració de la fossa de la Cerdanya. En un context general es dedueix que a sota 
hi ha l’encavalcament del mantell del Cadí. L’encavalcament alpí més proper que ens 
demostra un cert grau d’al·loctonia de la base herciniana del Cadí, correspon al de Prat 
d’Aguiló, situat a l’W del sistema de la Fou de Bor i que en el lloc on es cartografia posa 
en contacte els materials carbonàtics devonians sobre els calcaris del Cretaci.

Les falles lístriques modifiquen l’estructura d’encavalcaments herciniana i afecten tam-
bé els encavalcaments alpins. El tall reflecteix molt bé aquests aspectes i permet cons-
tatar que tot el vessant N del Moixeró presenta una estructura de falles en extensió que 
té un paper hidrogeològic molt important (figura 171).

En el sistema càrstic de la Fou de Bor és molt important el desenvolupament de falles 
lístriques que afecten una part molt considerable d’aquesta unitat hidrogeològica –ves-
sant N del Moixeró– i tenen un paper molt significatiu en l’organització del drenatge de 
la zona de descàrrega (serrat de la Quera) i, en general, en l’organització de la circulació 
de l’aqüífer. L’observació de la planimetria de la xarxa endocàrstica de la Fou de Bor, on 
els conductes més importants aprofiten falles lístriques (normals) o bé discontinuïtats 
tectòniques associades, confirma el paper d’aquestes estructures (figures 171 i 172).

Com ja s’ha comentat breument abans, la unitat estructural on s’ubica la surgència de 
la Fou de Bor (unitat de la Fou de Bor) correspon a una unitat totalment lístrica. El seu 
límit meridional se situa al Coll de la Trapa, a uns 1830 m d’altitud, al nord del turó de 
Prat Agre. La falla lístrica que passa per aquest coll es cartografia en direcció N fins a 
trobar les falles més verticals del S de la fossa neògena de la Cerdanya que la tallen. 
Aquest punt de contacte entre falles extensionals es produeix entre el riu de l’Ingla i el 
torrent de Pi. Així mateix, el seguiment oriental cartogràfic de la falla lístrica de la unitat 
de la Fou de Bor, permet deduir que queda interferida per un conjunt de falles normals 
que afecten a la unitat del Coll de Jou i per una altra falla extensional i de baix cabus-
sament de la unitat de Riu.

Els materials que conformen la unitat estructural de la Fou de Bor són carbonats devo-
nocarbonífers, pelites, psammites i rudites del Carbonífer, riolites de Gréixer i carbonats 
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del Cretaci. L’estructura interna d’aquesta unitat es troba totalment modificada pel mo-
viment lístric en bloc. Al llarg de la vall de riu de l’Ingla es cartografia un plec E-W, d’eix 
quasi horitzontal i en “roll over”, tant en els materials hercinians com en els postherci-
nians. La restitució del moviment lístric de la falla ens permet calcular un salt aproximat 
de 820 m. Al S, al voltant del Coll de la Trapa, la falla té un cabussament d’uns 50º cap 
al N, mentre que s’aplana també cap a la Cerdanya. Els carbonats devonocarbonífers 
es troben plegats al sector sud pel citat “roll over” postalpí, però al N, tot i la manifesta 
dispersió local de cabussaments, predominen els de direcció E.

Les calcàries devonocarboníferes que integren la unitat estructural de la Fou de Bor es 
troben limitades a l’W i al S per les pelites, psammites i rudites del Carbonífer. És molt 
probable que també hi limitin per sota. De fet, hi ha una finestra tectònica al fons de la 
vall del Riu de l’Ingla en la qual afloren aquests materials detrítics carbonífers. Al N que-
den limitades amb els materials neògens. A l’E, aquesta falla basal deriva en un seguit 
de falles més verticals que afecten a la unitat estructural inferior (unitat del Coll de Jou). 
El materials detrítics carbonífers de la unitat estructural de la Fou de Bor presenten en 
aquest sector una gran quantitat de plecs d’orientació ESE-WNW. És complexa la cor-
relació de falles lístriques, però és necessari que unes i altres tinguin relació.

Per a una millor definició i comprensió de l’estructura de la unitat de la Fou de Bor, és 
necessari assenyalar que els seus materials carbonàtics i els de la Unitat de Coll de 
Jou estan pràcticament en contacte en la terminació oriental de la primera, a més de 
presentar una major densitat de falles normals en aquest sector (zona d’interferència de 
falles normals de la fossa de la Cerdanya, unes ENE i les altres E-W).

El nivell d’afectació de l’orogènia alpina a la unitat de la Fou de Bor no s’ha diferenciat 
de l’estructura herciniana ni de la postalpina. És necessari insistir que el monoclinal de 
la serra del Cadí porta a deduir una incidència segura a la base herciniana d’aquesta 
unitat. D’altra banda, sí que es demostra una al·loctonia, de l’ordre d’uns pocs quilò-
metres, d’una part del mantell del Cadí, cinc quilòmetres a l’W de la unitat estructural 
de la Fou de Bor. Es tracta d’un encavalcament secundari que passa per Prat d’Aguiló. 
Aquest es troba tallat al N per les falles extensionals de la Cerdanya, però al S queda 
ben palesa la superposició dels materials carbonàtics devonocarbonífers damunt dels 
carbonats cretàcics. L’encavalcament de Prat d’Aguiló segueix en replà en direcció W 
per la base del Garumnià i en rampa lateral o obliqua en direcció E. Tenint en compte els 
materials de sota la unitat de la Fou de Bor i que afloren en el sector occidental, es pot 
estimar que aquest encavalcament, en el cas més favorable respecte a la superfície, 
pot trobar-se a una profunditat de 500 a 1000 m sota la unitat de la Fou de Bor.

Les unitats estructurals hercinianes implicades en el carst de la Fou de Bor són les se-
güents: coll de Jou-Penyes Altes, coma Oriola i Tosa d’Alp (Domingo, 1985; Domingo 
et al., 1988).

El tall realitzat per a il·lustrar la geologia del sistema de la Fou de Bor mostra l’important 
desenvolupament de les falles normals que caracteritza la zona de descàrrega (en el 
límit de la fossa tectònica de la Cerdanya) i les unitats estructurals de coma Oriola, coll 
de Jou-Penyes Altes situades a la part d’aigua amunt del sistema, que encara conser-
ven l’estructura compressiva herciniana i estarien poc afectades per les estructures 
alpines i postalpines (figura 171).

L’aqüífer es desenvolupa en les calcàries i dolomies del Devonià i Carbonífer inferior, 
implicant, segurament, totes les unitats carbonàtiques devonocarboníferes, és a dir, les 
formacions Rueda, Castanesa, Villec, Comabella, Mena, Barousse i Aspe-Brousset
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Els materials detrítics del Carbonífer fan de límit impermeable al S (figures 170 i 180) 
i també al N, on fan de barratge natural de la zona inundada i determinen la situació 
de la surgència de la Fou de Bor. En definitiva, els materials detrítics del Carbonífer 
estableixen el límit septentrional del sistema (figura 170). De fet, les roques pelítiques i 
psammítiques del Carbonífer conjuntament amb les riolites i lutites estefanopermianes 
estableixen un veritable confinament, principalment al S i al N, i en menor mesura tam-
bé a l’W, dels materials carbonàtics del Devonià i Carbonífer inferior que constitueixen 
l’aqüífer (figures 170 i 171).

Figura 171: Tall geològic del sistema de la Fou de Bor (Domingo, inèdit).

Figura 172: Planimetria de la Fou de Bor.



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

443

3.3.4.2.2 Clima i vegetació

El clima dels relleus del Moixeró és de característiques semblants al dels massissos 
veïns de la serra del Cadí i la Tosa d’Alp. Com a aspectes definidors cal destacar l’ori-
entació de la serra W-E amb el vessant N molt desenvolupat i amb un fort gradient 
altitudinal: des del Segre que es troba a 1000 m d’altitud a la depressió de la Cerdanya 
fins a les Penyes Altes del Moixeró a 2279 m.

Fins als 1500 m, la conca està dominada per pinedes de pi roig, amb boix si estan sobre 
calcàries, o amb molses a la resta de substrats. Als solells silicis hi ha boixedes xeroter-
mòfiles. A partir dels 1600 m la vegetació dominant està constituïda per pinedes de pi 
negre amb pulsatil·la i en algunes obagues hi destaquen pastures mesòfiles i xeròfiles. 
Les parts culminants estan constituïdes per roquissers escassament vegetats.

3.3.4.2.3 Límits, extensió i paràmetres físics

La delimitació de la conca càrstica, i en definitiva del sistema, és solament una primera 
aproximació, ja que no se’n disposa d’un reconeixement exhaustiu. Tampoc es co-
neixen bé les formes exocàrstiques i les pèrdues més importants. No es disposa d’un 
inventari complet de les pèrdues del sistema i, a les que es coneixen, de moment, no 
s’hi han realitzat experiències amb traçadors

En l’àmbit del sistema hi ha dues conques al vessant septentrional, la del torrent de la 
Rivosa (o de la Fou de Riu) de gran extensió, i la de la Fou de Bor, on es troba la sur-
gència de la Fou, d’extensió molt inferior. A més, cal esmentar les conques del vessant 
meridional: Fontbona, Llorença, Molins i Miquela.

El sistema càrstic abasta aproximadament l’espai definit per les dues conques septen-
trionals i, suposadament, una part del de les conques meridionals.

La conca de la Rivosa té d’E a W els afluents de Fontllebrera, Canaletes, Grau de l’Ós 
i Pedra.

Dels torrents o subconques que formen part del la conca de la Rivosa cal remarcar el 
torrent de Grau de l’Ós i els seus afluents: Moixeró, Tortellà i Saüc. En els torrents de 
Grau de l’Ós i de Pedra s’hi coneixen pèrdues de certa entitat.

A partir de la consideració que hi ha afloraments de materials impermeables implicats 
en el sistema, sobretot les pelites i psammites del Carbonífer, la Fou de Bor té les carac-
terístiques pròpies d’un un carst binari, però poc marcades. Una part no menyspreable 
del vessant N del Moixeró està constituïda per materials del Carbonífer que formen part 
del sistema. Però la conca impermeable drenada subterràniament no ocupa una gran 
extensió: està formada per petites conques, de les quals en seria representativa la del 
torrent del Moixeró (afluent del Grau de l’Ós). La part més extensa de la conca es troba 
en materials calcaris del Devonià i del Carbonífer inferior de les formacions Villec, Co-
mabella, Mena, Barousse i Aspe-Brousse, que així mateix ocupen les parts situades a 
major altitud del sistema; aquestes consideracions permeten també justificar la limitada 
significació de les pèrdues conegudes. És a dir, les petites conques en materials im-
permeables no contribueixen amb cabals molt elevats i, per tant, suposen una limitada 
concentració d’energia com per afavorir el desenvolupament de pèrdues importants.

La capçalera del riu de Gréixer –situada al vessant S del Moixeró– i, particularment, 
els torrents de Fontbona (Cabrera), la Llorença, dels Molins i de la Miquela, podrien 
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formar part del sistema càrstic de la Fou de Bor. Així mateix, és possible que aquestes 
conques superficials tinguin relació amb la circulació profunda del massís del Moixeró 
estudiada en el Túnel del Cadí.

La circulació hídrica subterrània profunda de les Penyes Altes de Moixeró (Túnel del 
Cadí) és de suposar que tingui relació amb el carst de la Fou de Bor, és a dir, que aques-
ta part del massís formi part del sistema càrstic de la Fou de Bor.

Com a conclusió de les característiques de la conca del sistema es pot afirmar que es 
tracta d’una unitat amb un caràcter binari poc marcat en la qual existiria tant una ali-
mentació al·lòctona com autòctona.

El límit occidental el defineix aproximadament la divisòria entre el torrent de la Moixa 
(vall de l’Ingla) i el mateix torrent de la Fou de Bor. El meridional s’ha de situar en els 
contraforts del vessant S del Moixeró on els materials calcaris de les formacions Coma-
bella, Mena, Barousse i Aspe-Brousset es posen en contacte amb els materials detrítics 
impermeables del Carbonífer i de l’Estefanià-Permià (vessant dret de l’alta capçalera 
del Gréixer). El límit septentrional està constituït per materials impermeables del Carbo-
nífer, els quals es posen en contacte amb les calcàries devonocarboníferes del sistema 
mitjançant falles lístriques, paral·leles o subparal·leles a les que delimiten la fossa de la 
Cerdanya. Aquestes pelites del Carbonífer són, així mateix, les que determinen la situ-
ació de la surgència de la Fou i dels seus sobreeixidors. I, finalment, el límit oriental és 
el més problemàtic, però ha de situar-se a l’E del Penyes Altes de Moixeró; així, si es 
considera l’àmbit afectat per les estructures lístriques, fins i tot una part de la Tosa d’Alp 
podria formar part del sistema. En definitiva, l’espai físic del sistema correspondria 
aproximadament al de la serra del Moixeró i, potser, a part del massís de la Tosa d’Alp.

La pertinença del massís de la Tosa d’Alp o de part d’aquest al carst de la Fou de Bor 
és difícil de determinar. Se sap que la part superior de la Tosa constitueix una làmina 
d’encavalcament calcària perfectament individualitzada amb un nivell impermeable a la 
seva base format per materials del Carbonífer i que, en conseqüència, existeix un aqüí-
fer penjat amb un punt de descàrrega important al vessant oriental: la font Gran d’Alp, 
així com nombrosos punts de surgència d’entitat menor (Domingo, 1985; Domingo, co-
municació oral). No obstant, no es pot descartar que existeixi un drenatge en profundi-
tat d’una part del massís de la Tosa a partir de les estructures d’extensió que l’afecten. 
Com ja s’ha comentat, aquestes estructures tenen un paper important en l’organització 
de la circulació del carst de la Fou de Bor.

És interessant remarcar que el torrent de la Moixa o de l’Ingla, que defineix el límit 
occidental del sistema, es caracteritza per una profunda dissecció (i els altres torrents 
situats a l’W també), la qual cosa indica, per a aquest domini, una major incidència dels 
processos d’erosió superficial i un paper menor pels de l’erosió subterrània; en canvi, 
en l’àmbit del sistema de Bor no existeix cap torrent tan encaixonat com el de la vall de 
l’Ingla, a excepció d’un segment del torrent del Grau de l’Os que forma part de la Fou 
de Riu. Aquesta escassa incisió dels torrents del Moixeró ha de relacionar-se amb la 
importància que té el drenatge subterrani d’aquests relleus.

El límit inferior és difícil de precisar. Els materials carbonàtics es desenvolupen a una profun-
ditat considerable, molt per sota de la descàrrega de la Fou. A la base del conjunt carbonà-
tic s’hi poden trobar les ampelites del Silurià, però en cap cas amb potències significatives.

L’anàlisi dels límits del sistema permet una primera aproximació de la seva extensió, 
que ha estat avaluada en uns 15 km2. Òbviament queda per determinar amb rigor en 
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quina mesura els contraforts occidentals de la Tosa d’Alp i el massís en el seu conjunt 
formen part del sistema.

La altitud mitjana del sistema és de 1718 m si es considera que l’altitud màxima és a les 
Penyes Altes de Moixeró (2276 m).64

3.3.4.2.4 Morfologia

El carst de la Fou de Bor és el carst del Moixeró. En conseqüència, les característiques 
morfològiques generals d’aquest massís són les pròpies del sistema. Aquests relleus 
s’estenen d’W a E des de la Moixa a la Tosa d’Alp.

El perfil transversal de la serra és asimètric (figura 180). El vessant N té un desenvo-
lupament més important i un desnivell de quasi 1300 m des de les Penyes Altes fins 
al Segre a la depressió de la Cerdanya. Mentre que el vessant S té una extensió molt 
inferior, però un desnivell comparable: de les Penyes Altes al riu Gréixer hi ha uns 1200 
m. En conseqüència, en el vessant S el relleu és molt més abrupte. El riu de Gréixer 
desemboca al Bastareny, prop de Bagà, a 800 m d’altitud.

La serra té, de coll de Pendís a coll de Jou, un seguit de cims amb altituds superiors als 
2000 m: turó de Prat Agre (2018 m), Morro de Moixeró (2041 m), Moixeró (2091 m), el 
Penyes Altes (2276 m), Cap de Molins (2044 m) i Roca de Llamp (2136 m). La màxima 
altitud és el Penyes Altes, que ocupa una posició central a la serra.

Al vessant N, el modelat fluvial el defineixen les conques de naturalesa torrencial de la 
Rivosa i de la Fou i, al vessant S, el riu Gréixer i els seus afluents: torrents de la Miquela, 
Molins, Llorença i Fontbona.

La morfologia càrstica superficial és poc coneguda i sembla tenir un desenvolupament 
limitat. No obstant, sí que existeix un desenvolupament generalitzat del rascler amb im-
portants dipòsits d’argiles vermelles com els que s’observen al Serrat de les Esposes.

Cal assenyalar les pèrdues existents als torrents de Grau de l’Ós i de Pedra actives i impli-
cades en el funcionament actual del sistema. Les observades en funcionament al torrent 
de Grau de l’’Os (Fou de Riu) es localitzen en punts diversos al llarg de l’estret engorjat de 
la Fou de Riu, però n’hi a de particularment importants just abans de l’inici de l’engorjat, a 
escassa distància, aigua avall, de la confluència del torrent del Saüc i el de Grau de l’Ós.

La part del torrent de la Fou de Riu que presenta un engorjat ben definit, encara que de 
reduïdes dimensions, correspon a l’afluent del Grau de l’Ós. L’engorjat constitueix un 
morfologia d’erosió mecànica fluvial amb totes les seves característiques (olles...), però 
situada en el context càrstic del sistema de la Fou de Bor. A part de les ja esmentades 
s’observen pèrdues al llarg del seu recorregut. L’engorjat de la Fou de Riu o del Grau de 
l’Ós, apart d’observar un interès ecològic notable, constitueix una morfologia d’erosió 
interessant d’analitzar i que fa palesa la dualitat: erosió mecànica i càrstica en el marc 
del sistema de la Fou de Bor.

Quan a les formes subterrànies també es coneixen cavitats de desenvolupament ver-
tical poc important, algunes en part exhumades, que, segurament formarien part de la 
carstificació pretèrita. La morfologia endocàrstica té com a representació més rellevant 
la cova de la Fou de Bor. Tot i això, la part activa de la cova de la Fou només representa 
una part molt petita de l’estructura funcional del sistema.
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El carst de la Fou de Bor és polifàsic, com així ho indica l’existència d’un segment de 
la xarxa endocàrstica actiu i estretament relacionat amb el funcionament actual i una 
part inactiva ubicada en un nivell superior (Tuta Gran, Tuta de Dalt i Tuta del Bosc). La 
situació esglaonada de les diferents tutes o paleosurgències fins a la surgència actual 
–Tuta del Bosc, Tuta Gran, Tuta de Barrancs, Tuta Freda i Fou– indica l’existència de 
diferents nivells de base en aquest carst i la seva evolució (Canals et al. 1970) (figura 
173).

Figura 173: Tall de la xarxa endocàrstica de la Fou de Bor.

Pel que fa a les formes endocàrstiques, a més de la cova cal esmentar diverses cavi-
tats situades a les parts elevades del massís, encara que tenen poca entitat, i també 
els conductes càrstics tallats en l’excavació del Túnel (en el supòsit que pertanyin al 
sistema de la Fou de Bor), encara que cap d’ells ha estat explorat i, si es consideren les 
seves dimensions, difícilment s’exploraran.

En relació amb les formes superficials i, més concretament, amb les pèrdues, a part 
de les més singulars situades als torrents de Grau de l’Ós i de Pedra, n’han d’existir en 
els altres torrents: Fou, Canaletes i Fontllebrera. Aquestes pèrdues han de localitzar-
se fonamentalment a la part més septentrional del massís que constitueix l’àmbit més 
afectat per les estructures d’extensió (figures 170 i 171). Aquests punts d’alimentació 
de l’aqüífer són, principalment, pèrdues parcials de la circulació superficial. A més de la 
recàrrega mitjançant pèrdues, que posa en evidència l’alimentació al·lòctona en el sis-
tema, cal referir una alimentació autòctona i de tipus difús pròpia de l’interior dels blocs 
carbonàtics isolats per estructures majors (falles lístriques i encavalcaments). Aquestes 
característiques són indicatives d’una certa complexitat en l’organització del sistema 
que l’aproximació hidrodinàmica confirmarà.

Així mateix, encara que el caràcter binari poc marcat del sistema no ha afavorit el 
desenvolupament d’una estructura de tipus filiforme comparable a les descrites als 
sistemes més marcadament binaris de Joeu, Tèrme-Pila, Lastoar i Alba, és evident 
que l’estructura té una geometria més aviat filiforme, encara que la morfologia de 
la cova de la Fou de Bor (figures 172 i 173) observi una geometria en part filiforme i 
en part en xarxa. A les conclusions, en tractar del model conceptual, es reprendran 
aquestes qüestions.

Malgrat, el desconeixement que hi ha sobre la morfologia superficial del carst de Bor, ja 
s’ha comentat l’important desenvolupament del rascler, com a aspecte característic de 
l’epicarst. Així mateix hi ha diversos aqüífers superficials en el massís, com ho indiquen 
la diversitat de fonts situades a gran altitud. D’aquests aqüífers n’és un bon exemple el 
que alimenta la font del Moixeró, que es troba a 1950 m d’altitud.
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3.3.4.3 Hidrodinàmica

El vessant N del Moixeró (i en part el S) que forma part del sistema té en el període hi-
vernal un mantell de neu de certa entitat que origina a la primavera una escorrentia su-
perficial significativa. No obstant, les observacions realitzades semblen indicar que les 
pèrdues existents no incorporen cabals molt importants. Les subconques que les ali-
menten són més aviat de reduïdes dimensions i el desenvolupament relativament limitat 
del mantell nival (tant en gruix com en extensió) i el seu caràcter temporal –el Moixeró té 
la seva altitud màxima a les Penyes Altes amb 2279 m– expliquen que no existeixi una 
circulació superficial permanent al llarg del cicle hidrològic que aporti cabals importants 
a la circulació subterrània. En conseqüència, l’aportació hídrica de les diferents sub-
conques caracteritza sobretot el període de fusió de neu a la primavera. Durant la resta 
del cicle l’alimentació ve determinada per l’aportació de fonts poc importants situades 
a les parts altes del massís (Moixeró…). Òbviament, a aquestes aportacions cal afegir 
les que es produeixen a ran de les precipitacions en forma líquida, que poden ser par-
ticularment importants a l’estiu i, sobretot, a la tardor.

La conca presenta una circulació superficial amb un cert drenatge organitzat però amb 
pèrdues significatives als torrents del Grau de l’Ós i de Pedra (Canals et al., 1970) i 
també, possiblement, als torrents de Fontllebrera, Canaletes i de la Fou. Des de la Tosa 
d’Alp fins al serrat de la Quera hi ha tot un seguit de torrents –Fontllebrera, Canaletes, 
Grau de l’Ós i Pedra–, situats en el vessant N i amb les capçaleres a gran altitud, que 
han d’incorporar una part de les seves aportacions hídriques al drenatge subterrani.

Les dades de cabal que es tenen de la Fou de Bor són discretes i només permeten una 
primera aproximació a la caracterització hidrodinàmica del sistema. Les dades s’han 
obtingut a partir d’aforaments puntuals que intenten aproximar el cabal aportat. També 
s’ha disposat de les dades d’una escala limnimètrica situada aigua avall de la surgèn-
cia. La possibilitat de la instal·lació d’una estació d’aforament és particularment proble-
màtica com a conseqüència de les diverses captacions i canalitzacions de l’aportació 
de la Fou des del mateix naixement.

Una captació és per a l’abastament d’aigua potable al municipi de Bor i d’altres vàries 
constitueixen canals de reg (foto 130). Amb tot, l’escolament més important és a través 
del torrent de Bor; al nucli de Bor hi havia una piscifactoria i un molí.

Les dades de cabals obtingudes en treballs anteriors responen a estimacions i afora-
ments puntuals (Canals et al., 1970). Així, la surgència de la Fou pot subministrar cabals 
de l’ordre de 2 m3/s, constituint aquest el sostre màxim d’evacuació; el sobreeixidor 
immediat a la Fou aporta 1 m3/s i la Tuta Freda també 1 m3/s. És a dir, en situació de 
crescuda el sistema pot aportar cabals de l’ordre dels 4 m3/s o superiors.

En situació de forta crescuda, la zona inundada que alimenta la Fou de Bor desborda, 
doncs, fins a un cabal màxim de 2 m3/s per la Fou, ressurgència principal i, progressiva-
ment, entren en funcionament els sobreeixidors de la Tuta Freda i Tuta de Barrancs si-
tuats, a 15 m i 16 m respectivament, per sobre de la Fou. La zona saturada presenta un 
punt d’observació interessant com és el conducte inundat o “sifó” terminal de la galeria 
Badalona (Canals et al., 1970, Cardona, 1989). Aquest conducte inundat, que segueix 
una orientació aproximadament W-E, s’ha explorat amb tècniques subaquàtiques en 
un recorregut de 500 m (foto 131) (figures 172 i 173).

El desbordament d’aquest conducte inundat és el que origina el funcionament dels 
trop-pleins de les tutes de Barrancs i Freda. En efecte, en condicions de càrrega el 
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conducte inundat terminal posa en funcionament dos dominis de conductes diferents: 
un d’ells alimenta el sobreeixidor de la Tuta dels Barrancs i l’altre la Tuta Freda. La res-
posta és pràcticament simultània a les dues fonts temporals. Una coloració realitzada 
al conducte que se suposa que alimenta la Tuta Freda va donar positiu en aquesta font, 
però a la Tuta dels Barrancs no s’hi va observar el traçador; això indica que, segura-
ment, a partir de la diversificació del conducte principal, les dues circulacions d’aigua 
són independents (Canals et al., 1970; Ribera, comunicació oral).

Les pèrdues dels torrents de Pedra i Grau de l’Ós foren objecte d’experiències amb 
traçadors però se’n desconeixen els resultats (Canals et al., 1970).

A manera de conclusió obligada és necessari insistir que els cicles hidrològics contro-
lats (1988-89 i 1994-95) no són suficientment representatius com a conseqüència de 
les seves característiques climàtiques, és a dir, de l’escassesa de les precipitacions. 
Aquestes característiques determinen un comportament hidrodinàmic amb respostes 
de poca importància i que no permeten una caracterització mitjana del comportament 
de l’aqüífer. És a dir, la interpretació de les evolucions i respostes tèrmiques i hidroge-
oquímiques ha de tenir present les particularitats del cicle; efectivament, les amplituds 
poc importants observades en les diferents variables il·lustren molt bé l’escassa energia 
implicada en el funcionament del sistema.

L’hidrograma que s’ha utilitzat per a l’anàlisi de la corba de recessió és el del cicle 1994-
1995. Es tracta d’una crescuda en la qual el cabal assolí els 0.4 m3/s a la Fou i en la qual 
no s’observà resposta als sobreeixidors.

El volum de trànsit del sistema és d’uns 6 hm3 (però segurament pugui ser significativa-
ment superior) (taula 50).

El volum dinàmic d’1.3 hm3 ha de considerar-se com a important, és a dir, la capacitat 
de regulació del sistema és significativa. Però, si a més es considera que una part de 
les reserves de la zona saturada pot haver estat captada per l’excavació del Túnel del 
Cadí, s’haurà de concloure que les reserves dinàmiques encara eren més importants, 
superiors als 2 hm3 (taula 51).

CABAL
(m3/s) VOLUM DE TRÁNSIT 

(hm3)
mitjana mínim màxim

0.18 0.05 5.0 * 5.8

Taula 50: Característiques hidrodinàmiques bàsiques del sistema de la Fou de Bor.
* dada històrica.

COEFICIENT  
D’ESGOTAMENT (a)

VOLUM DINÀMIC (hm3) k
COEFICIENT  

D’HETEROGENEÏTAT 
(e)

i

0.0051 1.3 0.22 0.008 0.97

Taula 51: Resultats de l’anàlisi de les corbes de recessió a la Fou de Bor.
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El valor de “i” = 0.9 indica uns retards en la infiltració (relacionats amb la fusió de la neu, 
existència d’escolament superficial, estructura complexa del sistema i de l’aqüífer…). 
El valor de “k” = 0.22 indica una certa capacitat de regulació que caracteritza l’aqüífer. 
La classificació segons els índexs “i” i “k” situa el sistema en el domini dels aqüífers 
complexos o compostos (Mangin, 1975 a, 1994 a) (figura 174).

En el carst de la Fou, l’estructura geològica és favorable a l’existència de reserves pro-
fundes, doncs les calcàries tenen un desenvolupament molt important en profunditat 
per sota del nivell de descàrrega. Les exploracions subaquàtiques han permès reco-
nèixer la zona inundada per sota de la cota del sifó, fins a - 61 m. No obstant, caldria 
realitzar una aproximació hidrogeològica més aprofundida al coneixement del volum 
dinàmic i de les possibles reserves profundes de l’aqüífer.

Figura 174: Classificació del sistema de la Fou de Bor segons els índexs “i” i “k” (Mangin 1975 a).

3.3.4.4 Hidrogeotèrmia

Al llarg del cicle de 1988 es van realitzar mesures a la surgència de la Fou que sola-
ment permeten una caracterització general de l’evolució de la temperatura (taula 52 
i figura 175). Durant el període controlat es constatà una variabilitat poc important. 
L’amplitud màxima absoluta és d’1 ºC, sense que s’observin períodes o tendències 
a l’estabilització de la temperatura que es puguin relacionar amb els esgotaments 
del sistema. És necessari recordar que durant aquest cicle no s’observaren crescu-
des importants, solament petites respostes a la surgència permanent de la Fou; els 
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trop-pleins no funcionaren en aquest cicle. La temperatura màxima fou de 8.7 ºC i la 
mínima de 7.7 ºC, aquesta última va ser mesurada en situació de crescuda de la Fou. 
La temperatura mitjana és de 8.26 ºC. A l’episodi de crescuda de novembre de 1989 
s’observa una forta disminució de la temperatura amb un amplitud de 0.6 ºC. El tipus 
de periodicitat de les mesures no permet posar en evidència, en cas d’existir, cap 
efecte de descàrrega. No obstant això, la variació observada indica una significativa 
incidència d’aigües d’infiltració ràpida. És interessant recordar que en aqüífers amb 
una zona inundada important, com per exemple el de Baget a França, l’amplitud re-
lativa en un episodi de crescuda rarament sobrepassa els 0.2 ºC o 0.3 ºC (Andrieux, 
1972, 1976).

temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

8.3 7.7 8.7 1.0 31

Taula 52: Característiques hidrogeotèrmiques de la Fou de Bor per al període novembre - 1988 
/ desembre - 1989.

Figura 175: Variació de la temperatura de l’aigua a la Fou de Bor.

A més, en les dues crescudes del cicle estudiat, l’esquema d’evolució de la tempera-
tura presenta el mateix patró: una forta disminució de la temperatura i una recuperació 
lenta i progressiva que assenyala una significativa participació d’aigües d’infiltració rà-
pida en els diferents episodis; a més aquest tipus de resposta fa evident l’estructura de 
drenatge que anteriorment s’ha esmentat. Un esquema d’evolució semblant ha estat 
descrit al sistema de Verneau a França (Tissot i Tresse, 1978; Bakalowicz, 1979 a). És 
interessant remarcar l’analogia que s’observa de l’esquema d’evolució de la tempera-
tura amb el dels bicarbonats: la interpretació és exactament la mateixa.
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3.3.4.5 Hidrogeoquímica

3.3.4.5.1 Mineralització

La mineralització de l’aigua a la Fou de Bor la determinen les concentracions en bi-
carbonats i calci. Les concentracions de la resta d’ions tenen una significació menor. 
Efectivament, existeix una elevada correlació entre la mineralització i l’ió bicarbonat 
(r2 = 0.9064). Per tant, es pot utilitzar la mineralització com a variable que globalitza el 
contingut iònic, tenint present la importància específica del bicarbonat.

La mineralització de la Fou té un de valor mitjà de 231.3 mg/l. El valor màxim és de 
249.5 mg/l i el mínim és de 206.2 mg/l. Es pot considerar que es tracta d’aigües de 
baixa mineralització.

3.3.4.5.2 Distribució de freqüències de la mineralització

L’interès se centra una vegada més en utilitzar la mineralització com a variable regio-
nalitzada. En aquest sentit és particularment interessant l’anàlisi de la distribució de 
freqüències de la mineralització (figura 176). La distribució presenta una moda molt 
definida amb un pic molt acusat, el qual identifica la família d’aigües més mineralitzades 
(240 mg/l), a més, s’insinuen dues modes menys marcades (215 i 230 mg/l) que identi-
fiquen aigües menys mineralitzades.

Figura 176: Distribució de freqüències de la mineralització a la Fou de Bor (n=31).

Aquesta distribució és pròpia d’un sistema amb una carstificació d’un cert desenvolu-
pament. Molt probablement, l’escassa definició de les diferents modes respongui a les 
característiques del cicle abans exposades. Les observacions de camp, particularment 
de l’important desenvolupament dels conductes actius de la xarxa endocàrstica de la 
Fou, i les respostes analitzades en les diferents crescudes indiquen, en efecte, l’exis-
tència d’una estructura de drenatge.
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3.3.4.5.3 Bicarbonats, calci i magnesi

Sobre l’evolució dels bicarbonats, calci i magnesi, variables relacionades amb l’equilibri 
calcocarbònic, solament és possible la realització de consideracions de caràcter gene-
ral, a excepció de la crescuda de novembre de 1989 en la qual sembla que es posa en 
evidència un cert efecte de descàrrega (figura 177).

En general, les concentracions més baixes en bicarbonats corresponen als episodis 
d’aigües altes, conseqüència de la incorporació al flux subterrani d’aigües d’infiltració 
ràpida de menor mineralització.

Figura 177: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a la Fou de Bor.

Els bicarbonats presenten una concentració mitjana de 167.1 mg/l. Els valors màxim i 
mínim són 179.7 mg/l i 147.2 mg/l i, per tant, l’amplitud de 32.5 mg/l és poc important 
en relació, segurament, amb les característiques del cicle (taula 53).

L’ió calci té una mitjana de 46.9 mg/l. Els valors màxim i mínim són 52.9 mg/l i 41.7 mg/l 
i, per tant, l’amplitud d’11.2 mg/l és molt poc important (taula 53).

El magnesi presenta concentracions força baixes, amb una mitjana de 5.2 mg/l (taula 53).

Fou de Bor

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 167.1 147.2 179.7 32.5

Calci (mg/l) 46.9 41.7 52.9 11.2

Magnesi (mg/l) 5.2 2.4 8.3 5.9

Taula 53: Bicarbonats, calci i magnesi a la Fou de Bor (n=31).



SISTEMES CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

453

És interessant assenyalar que hi ha un paral·lelisme i una analogia en les evolucions de 
bicarbonats i calci, com si presentessin idèntica resposta als canvis de les condicions 
hidrodinàmiques.

L’evolució dels bicarbonats sota els efectes de la crescuda d’abril indica una significa-
tiva implicació d’aigües d’infiltració ràpida: hi ha una forta disminució dels bicarbonats i 
un augment lent i progressiu a la decrescuda (amb fluctuacions de difícil interpretació); 
aquest esquema d’evolució és anàleg a l’observat per a la temperatura i té la mateixa 
interpretació.

L’evolució del magnesi és la característica de la seva cinètica química quan les condi-
cions de flux son variables i contrastades. És a dir, les condicions de flux ràpid (en si-
tuació de crescuda) no afavoreixen la dissolució d’aquest element i les concentracions 
observades son molt febles, contràriament, en condicions de flux més lent (decrescuda 
i esgotament) les concentracions son més elevades.

A la crescuda de novembre s’observa un augment de les concentracions en bicarbonat 
i calci que podria indicar la participació d’aigües de la zona saturada més mineralitza-
des (efecte de descàrrega).

3.3.4.5.4 La pCO2 eq i l’DpH

La pCO2 eq (taula 54) presenta una marcada variabilitat, sense que pugui establir-se 
cap relació amb la producció de CO2 al sòl. Els valors varien de 0.083 % a 0.323 %, 
amb una amplitud significativa de 0.24 %. En els episodis d’aigües altes hi ha una apor-
tació important de CO2, cosa que indica l’existència d’un cert magatzem a l’interior de 
l’aqüífer (figura 178). Els valors mitjans i baixos corresponen als períodes de decrescu-
da i esgotament. El grau de saturació de les aigües varia de manera important al llarg 
del cicle, presentant una elevada correlació negativa amb la pCO2. Els valors situats a 
l’equilibri (de +0.1 a -0.1) i els que indiquen infrasaturació corresponen als màxims de 
cabal dels episodis de crescuda. Aquests valors d’DpH es correlacionen amb les fortes 
concentracions de CO2; això indica l’arribada a la zona saturada i a la Fou d’aigües de 
trànsit ràpid. Els valors sobresaturats se situen en els períodes d’aigües baixes; el mà-
xim del cicle és de 0.46.

Figura 178: Variació de la pCO2 i l’DpHc a la Fou de Bor.
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mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.166 0.083 0.323

DpHc 0.16 -0.08 0.46

Taula 54: pCO2 i DpH a la Fou de Bor (n=31).

3.3.4.5.5 Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats

Aquests ions, juntament amb el magnesi abans descrit, es presenten en concentraci-
ons poc importants i des del punt de vista analític poden ser considerats com a mino-
ritaris (taula 55).

Els sulfats tenen una concentració mitjana de 8.39 mg/l, el valor màxim és de 13 mg/l i 
el mínim de 6.3 mg/l. L’amplitud és de 6.7 mg/l. Aquestes concentracions són relativa-
ment poc importants si les comparem amb les d’altres aqüífers carbonàtics de Catalu-
nya o França (Freixes, 1986; Bakalowicz; 1979 a).

Fou de Bor

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 8.4 6.3 13.0 6.7

Clorurs (mg/l) 1.2 0.7 1.8 1.1

Sodi (mg/l) 1.1 0.8 1.6 0.8

Potassi (mg/l) 0.34 0.2 0.5 0.3

Nitrats (mg/l) 1.1 0.0 1.7 1.7

Taula 55: Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a la Fou de Bor (n=31).

Les màximes concentracions apareixen en els episodis d’aigües altes (figura 179), fet 
que probablement indica que l’origen principal d’aquest element es trobi en l’apor-
tació atmosfèrica. La seva concentració pot augmentar sota l’acció dels processos 
d’evapotranspiració en el període de residència temporal en els aqüífers superficials o 
epicàrstics (font del Moixeró...). Per tant, les concentracions observades a la Fou serien 
superiors a les de l’aportació atmosfèrica. És interessant la comparació de les evoluci-
ons dels sulfats i la temperatura (coeficient de correlació: -0.541): els valors més elevats 
en sulfats coincideixen amb els més baixos de la temperatura; això indica l’aportació de 
sulfats per part d’aigües d’infiltració ràpida (probablement diferides a través de l’aqüífer 
epicàrstic).65

Les concentracions en clorurs, sodi i potassi són molt poc importants (taula 55).

El clorurs presenten una concentració mitjana d’1.17 mg/l. Les concentracions més 
elevades entre 1.5 mg/l i 1.7 mg/l corresponen a episodis d’aigües altes, cosa que indi-
ca l’origen superficial i atmosfèric d’aquest element (Bakalowicz, 1979 a; Cryer, 1986).
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Les variacions observades pel sodi i el potassi són de difícil interpretació, doncs se si-
tuen en la variabilitat introduïda per l’error analític originat en la determinació d’aquests 
paràmetres.

Els nitrats, d’origen superficial, són segurament una conseqüència de les pastures d’al-
çada del domini del Moixeró. En qualsevol cas, les concentracions són molt baixes.

Figura 179: Variació dels sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a la Fou de Bor

3.3.4.6 Conclusions

3.3.4.6.1 Model conceptual

Encara que no ha s’ha realitzat una caracterització hidrològica suficientment aprofun-
dida, ni ha estat possible l’anàlisi de cap episodi de crescuda important, les dades 
hidrològiques i les observacions de terreny permeten concretar un primer esquema del 
sistema.

El sistema té les següents parts: una conca mixta amb alimentació al·lòctona i autòcto-
na (esquema binari poc marcat), la zona no saturada i la zona saturada.

Una part de la conca del sistema implica materials impermeables que són drenats per 
pèrdues. No obstant això, l’esquema binari del sistema no és molt marcat i, per tant, 
encara que l’alimentació al·lòctona és significativa, l’alimentació autòctona a les cal-
càries també ho és. L’esquema binari té una bona representació en els torrents del 
vessant septentrional del Moixeró, que són drenats per pèrdues. En cap cas es tracta 
d’aportacions de cabals elevats i, en general, els torrents són de curt recorregut i les 
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seves conques de reduïda extensió. No existeix una circulació superficial organitzada 
important que finalment alimenti amb cabals elevats les pèrdues com succeeix als sis-
temes aranesos de Joeu i Tèrme-Pila, però sembla que les pèrdues existents a la xarxa 
superficial siguin nombroses i, en conseqüència, la infiltració en pèrdues tindria un pa-
per important. Per tant, d’una banda l’esquema binari i d’una altra la infiltració ràpida 
en pèrdues han tingut i tenen un paper important en la gènesi del carst de la Fou i en el 
seu funcionament actual.

Les consideracions realitzades a la conca del sistema permeten introduir algunes ca-
racterístiques de la zona no saturada. Així, caldria observar un desenvolupament de la 
infiltració ràpida i particularment de la infiltració ràpida en pèrdues, que caracteritzarien 
sobretot el vessant N del Moixeró, mentre que, a la part d’aigua amunt del sistema, pot-
ser el desenvolupament més important el tindria la infiltració lenta (vegeu els resultats 
de l’estudi de la circulació subterrània profunda de les Penyes Altes de Moixeró realitzat 
en els conductes càrstics del Túnel del Cadí).

La circulació subterrània a la zona saturada s’ha analitzat a partir de les dades de la Fou 
de Bor, ressurgència del sistema. Les dades experimentals fan evident que el grau de 
carstificació del sistema és important (polimodalitat en les distribucions de freqüència 
de la mineralització, paper important de les aigües d’infiltració ràpida…).

Per sobre (a un nivell superior) de la ressurgència hi ha una estructura càrstica ben de-
senvolupada i accessible: la cova de la Fou de Bor. Aquest fenomen té una part inferior 
activa, és a dir, implicada en el funcionament actual del sistema, i una part superior 
inactiva.

La ressurgència té dos importants sobreeixidors, tutes Freda i de Barrancs, que són 
alimentats per una estructura de conductes ben desenvolupada que connecta amb la 
zona inundada de l’aqüífer. Aquests sobreeixidors i l’estructura de conductes que els 
alimenta defineixen la part activa de l’estructura càrstica que constitueix la cova de la 
Fou de Bor. A la part no activa de l’estructura càrstica hi ha les tutes Gran, de Dalt i del 
Bosc, que constitueixen paleosurgències.

La zona saturada tindria un desenvolupament important, el volum dinàmic és de l’ordre 
d’1.33 hm3 i, a més, hi ha possibilitats que hi hagi reserves profundes. Les dades hidro-
lògiques i les observacions de camp indiquen que existeix una estructura de drenatge 
ben desenvolupada, però les característiques de les estructures de magatzematge són 
difícils de precisar.

L’estructura de drenatge es pot definir per una geometria més aviat de tipus filiforme, 
encara que la geometria de l’estructura de la cova de la Fou, que només és una petita 
part de l’estructura endocàrstica, expressi una estructura en part filiforme i en part en 
xarxa.

El sistema de la Fou de Bor és un carst de tipus jurassià.

En el cas que el sistema de la Fou de Bor tingui relació amb la circulació profunda 
estudiada en el relleu de les Penyes Altes de Moixeró (Túnel del Cadí), la seva zona 
saturada tindria una extensió considerable. Tant la zona de descàrrega del sistema com 
la circulació hídrica dels conductes càrstics d’escassa entitat estudiats en el Túnel del 
Cadí formen part del mateix context geològic en el qual les falles normals han estat 
utilitzades per la circulació càrstica, com es fa evident en els conductes de l’estructura 
endocàrstica de la Fou de Bor.
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3.3.4.6.2 Potencial de carstificació i evolució del carst

Les condicions que presideixen o han presidit la gènesi del carst de la Fou de Bor són 
les pròpies dels carsts d’alta muntanya, encara que a la Fou són menys marcades que 
als exemples de la Val d’Aran.

El fort gradient del relleu, que, com ja s’ha explicat, caracteritza el massís del Moixeró 
(de la Fou al Penyes Altes hi ha més de 1100 m de desnivell), la precipitació en forma 
de neu no menyspreable i la consegüent gènesi d’un mantell nival de certa entitat en el 
període d’hivern-primavera són aspectes que assenyalen el caràcter muntanyenc del 
carst de la Fou. Pel que fa al relleu i la innivació, el sistema de la Fou de Bor és compa-
rable als sistemes de les Fonts del Bastareny i de les Fonts del Llobregat, però en el cas 
de la Fou de Bor cal remarcar la seva situació en el vessant N del Moixeró (en el massís 
de la Tosa d’Alp existia la glacera de vall de coma Oriola que baixava fins a la depressió 
de la Cerdanya en el Màxim glacial).

Un altre aspecte a considerar és la macroestructura, que és complexa, amb estructures 
hercinianes, alpines i postalpines. Com ja s’ha comentat, la macroestructura herciniana 
és molt important, amb encavalcaments i grans plecs, i l’alpina també, amb encaval-
caments que delimiten les estructures hercinianes (per exemple, l’encavalcament basal 
del Cadí), però les estructures hercinianes i alpines han estat significativament modifi-
cades per la tectònica postalpina.

En el sistema de la Fou de Bor cal relativitzar el paper de les estructures hercinianes i 
alpines en la carstificació, el paper realment rellevant el té la macroestructura postal-
pina. Tot el vessant N del Moixeró, pràcticament de dalt a baix, està afectat per falles 
normals de gran desenvolupament i altres estructures menors associades. Aquestes 
estructures han tingut un paper important tant en l’organització de la circulació a la zona 
no saturada com a la saturada.

En efecte, l’evolució geològica postalpina –gènesi de la semifossa de la Cerdanya i 
de les falles lístriques o normals que afecten principalment el marge septentrional del 
massís del Moixeró– ha contribuït notablement en la definició de l’escenari en què es 
desenvolupa la carstificació del sistema. Aquestes falles, com ja s’ha explicat, estan del 
tot implicades en la gènesi de l’estructura de drenatge del sistema.

A més, l’observació de la xarxa fluvial del torrent de la Rivosa, la més important de 
l’àmbit del sistema, permet constatar que la part més baixa de la seva traça amb una 
orientació W-E es desenvolupa en el límit entre el massís i la fossa, aproximadament 
des d’on desemboca el torrent de Fontllebrera fins el torrent de Pedra, segurament 
aprofitant falles normals de la mateixa orientació. Així mateix és força probable que 
quan el tàlveg es desenvolupa en calcàries, hi hagi, a un nivell inferior, conductes que 
formarien part de l’estructura de drenatge de l’aqüífer.

L’esquema binari del sistema també hauria de considerar-se en l’anàlisi del potencial de 
carstificació. En aquest sentit, en el sistema de la Fou el potencial H2O-CO2 (que depèn 
només en part de l’esquema binari), i particularment, el potencial H2O (que depèn de 
les aportacions que provenen de materials impermeables) no sembla molt important, 
doncs les conques en materials impermeables, com ja s’ha comentat, tampoc ho són. 
No obstant, les observacions de terreny indiquen que tots els torrents de la xarxa de 
la Rivosa que baixen pel vessant N del Moixeró, a part de les pèrdues més singulars 
conegudes, han de caracteritzar-se per una gran quantitat de pèrdues menors. Aques-
tes pèrdues estan situades principalment en la intersecció dels tàlvegs del diferents 
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torrents N-S amb les estructures lístriques o falles normals d’orientació general W-E. 
Les aportacions del conjunt d’aquestes pèrdues determinarien lògicament un potencial 
H2O important. Per tant, la infiltració ràpida en pèrdues tindria un paper significatiu en 
el funcionament del sistema i també en el potencial de carstificació. Aquestes conside-
racions indiquen novament el paper de la hidrodinàmica com a factor determinant de 
la carstificació (Mangin, 1975 a, 1977, 1978 c, 1982 b ; Freixes, 1995 a; Freixes et al., 
1998 b).

En el sistema de la Fou, a més de considerar el paper del potencial H2O, cal observar 
que la influència més mediterrània fa que la producció de CO2 sigui molt superior que 
en qualsevol dels aranesos.

El paper del potencial H2O-CO2 en el potencial de carstificació és un aspecte en el qual 
caldrà aprofundir en el futur per així poder definir-lo amb més rigor i introduir-hi els ma-
tisos necessaris.

L’observació de l’estructura càrstica de la cova de la Fou permet distingir entre una 
part hidrològicament no activa, situada en un nivell superior (Tuta Gran, Tuta de Dalt i 
Tuta del Bosc) i un segment actiu que formaria part de l’aqüífer de la Fou. L’existència 
d’aquestes dues estructures fa evident l’evolució d’aquest carst i el seu caràcter polifà-
sic. L’esglaonament de les paleosurgències des de la Tuta del Bosc fins a la Fou il·lustra 
l’evolució del nivell de base del carst. De moment no es disposa de dades per establir 
una cronologia, però és possible que el desenvolupament de part de l’estructura pretè-
rita pugui relacionar-se amb el Màxim glacial i el Tardiglacial –regressió de les glaceres 
i tendència a un menor desenvolupament del mantell nival a la conca càrstica.66 L’apro-
fundiment del tàlveg del Segre fins a la seva situació actual (període Postglacial) com a 
nivell de base general també hauria influït en l’evolució del nivell de base càrstic (Smart, 
1983 a; Bordonau, 1992; Singh i Singh, 2001)

A part del paper evident de l’estructura de distensió com a paràmetre d’estat en el carst 
de la Fou, no es disposa de dades de la possible relació entre l’evolució geodinàmica 
de la fossa i la del carst. Aquest pot ser un interessant tema de recerca en el futur.

3.3.4.6.3 Recursos hídrics, gestió i sostenibilitat

La surgència de la Fou de Bor es capta per a l’abastament d’aigua potable de la pobla-
ció de Bor. A part d’aquesta utilització, hi ha diverses captacions per a regadiu i, aigua 
avall de la font, en el poble de Bor, també hi havia una piscifactoria i un molí entre altres 
aprofitaments. És a dir, tots els aprofitaments estan situats aigua avall de la descàrrega 
i no es coneixen pous ni altres tipus de captacions de la seva zona saturada. En aquest 
sistema la zona saturada es desenvolupa en profunditat per sota del nivell de la ressur-
gència de la Fou i, per tant, les reserves podrien ser més importants que les avaluades 
a partir del volum dinàmic. La zona saturada immediata a la Fou està constituïda, des 
del punt de vista geològic, per un conjunt de blocs carbonàtics del devonocarbonífer 
situats a una certa profunditat en relació amb la surgència (blocs de disposició subho-
ritzontal o inclinada i, a vegades, d’estructura sinforme delimitats per estructures en 
extensió). Aquestes calcàries on es desenvolupa la zona saturada pertanyen a la unitat 
estructural lístrica de la Fou de Bor i per tant sabem que les calcàries poden desenvolu-
par-se uns 200 m per sota de la ressurgència de la Fou, existint així condicions geològi-
ques favorables perquè hi hagi reserves profundes. A més a més, cal observar que sota 
la unitat lístrica de la Fou de Bor, segurament hi ha una unitat (possiblement es tracti 
de la unitat de Coll de Jou-Penyes Altes) constituïda per calcàries devonocarboníferes 
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i materials detrítics del Carbonífer (formació Bellver) d’uns 300 m de potència (vegeu 
figura 171). Aquests materials detrítics del Carbonífer estarien situats a la part superior 
de les calcàries i constituirien el límit geològic impermeable que se situaria per sota de 
les calcàries carstificades del sistema de la Fou de Bor.

En el supòsit que es confirmés que la circulació hídrica subterrània estudiada al Túnel 
del Cadí hagués estat tributària del sistema de la Fou de Bor, hi hauria dues importants 
qüestions a considerar: la primera és que l’aportació hídrica al sistema (avaluada a la 
Fou de Bor), hauria disminuït i també el volum dinàmic de la seva zona saturada i la 
segona és el risc de contaminació que podria donar-se en cas d’accident en el Túnel 
del Cadí. A més, tot i que la canalització existent en el túnel i la mateixa estructura del 
túnel suposen un cert aïllament per a les aigües captades, segueix sent possible una 
contaminació pels microcontaminants que provenen de les emissions dels vehicles que 
hi circulen. Aquesta microcontaminació podria afectar tant a les aigües aportades pels 
diferents brolladors que es capten en el túnel com a l’aqüífer.

L’aportació de la Fou té un paper important i prioritari en l’abastament de la població de 
Bor i, per tant, cal observar com a objectius de sostenibilitat el manteniment de l’aporta-
ció des del punt de vista quantitatiu i, sobretot, assegurar la seva qualitat química i micro-
biològica. Aquestes consideracions adquireixen sentit sobretot a partir de les possibles 
implicacions que hi pugui tenir la circulació profunda estudiada al Túnel del Cadí.

A la conca de la Fou, a part de la pastura i, potser, dels equipaments i les activitats 
relacionades amb l’esquí a la part oriental (Tosa d’Alp) (que segurament no tenen cap 
influència en l’aqüífer), no hi ha d’altres activitats que puguin influir en la qualitat dels 
recursos de l’aqüífer.

A part de la problemàtica estrictament hidrològica, el carst de la Fou de Bor té altres 
aspectes d’interès que cal comentar breument. És necessari remarcar l’interès que té, 
com a fenomen càrstic estricte, la xarxa endocàrstica de la Fou, amb registres sedi-
mentaris indispensables en l’anàlisi de l’evolució càrstica i també de l’evolució geolò-
gica recent: glacialisme i evolució de la fossa de la Cerdanya. També cal assenyalar 
l’important patrimoni arqueològic i paleontològic i, així mateix, l’interès de l’ecosistema 
càrstic tant terrestre com aquàtic de la Fou (Canals et al., 1970; Bellés, 1987; Cardona, 
1989). Aquests aspectes han de ser l’objectiu de futures iniciatives orientades tant al 
coneixement com a la conservació i utilització racional del carst de la Fou de Bor. En 
aquest sentit, cal recordar que el sistema està situat a l’interior dels límits del Parc Na-
tural del Cadí-Moixeró.

3.3.5 La circulació hídrica subterrània de les Penyes Altes de Moixeró

3.3.5.1 Introducció

Aquest apartat tracta de la circulació hídrica subterrània profunda al Moixeró, però ana-
litzada en aquest cas a partir dels conductes càrstics que foren tallats en l’excavació 
del Túnel del Cadí.67

Com ja s’ha comentat, a l’alta conca del Llobregat hi ha dues importants unitats hidro-
geològiques que vessen les seves aigües al riu Llobregat: el sistema de les Fonts del 
Bastareny i el de les Fonts del Llobregat, i a l’alta conca del Segre (Cerdanya) hi ha el 
sistema hidrogeològic de la Fou de Bor, menys important, que drena cap el N i alimenta 
el riu Segre.
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Els sistemes de les Fonts del Llobregat i del Bastareny estan, des del punt de vista físic, 
completament aïllats l’un de l’altre, és a dir, no comparteixen cap límit. Mentre que, en 
el cas dels sistemes de la Fou de Bor i de les Fonts del Llobregat, podria succeir que el 
límit occidental del sistema de les Fonts del Llobregat coincidís, aproximadament, amb 
el límit oriental del sistema de la Fou de Bor, doncs aquests dos sistemes hidrogeolò-
gics es desenvolupen en els mateixos materials –calcàries del Devonià i del Carbonífer 
inferior i pelites i psammites del Carbonífer–, encara que en estructures tectòniques de 
característiques ben diferents. Alguns autors han considerat (Bayó, 1985) que el límit 
entre els sistemes de les Fonts del Llobregat i de la Fou de Bor estaria situat en els 
relleus del Moixeró en els quals es troba el Túnel del Cadí. Això no obstant, les obser-
vacions de camp i l’anàlisi estructural i hidrogeològica realitzada no permeten mantenir 
aquestes idees, sinó plantejar com a hipòtesi més plausible la inclusió de la circulació 
hídrica profunda del Moixeró a la unitat hidrogeològica de la Fou de Bor, que desguassa 
al vessant N de Moixeró.

També s’ha de considerar que, possiblement, els sistemes del Bastareny i de la Fou de 
Bor comparteixin una divisòria d’aigües.

En l’excavació del túnel –galeria principal i galeries de reconeixement– es van tallar 
tot un conjunt de conductes càrstics de funcionament significatiu i situats en diferents 
nivells carbonàtics del devonocarbonífer. Com succeeix amb els sistemes de les Fonts 
del Llobregat i de la Fou de Bor les calcàries (i dolomies) implicades en l’excavació del 
túnel són principalment del Devonià i amb menor importància del Carbonífer inferior.

Aquestes diferents aportacions hídriques, que totalitzen un cabal mitjà per al cicle 
1988-89 de l’ordre de 0.047 m3/s, es drenaren, mitjançant canalitzacions diverses, cap 
a una de les galeries de reconeixement situada a l’extrem meridional del túnel. Aques-
ta galeria desguassa al torrent de Gréixer, que es troba al vessant S del Moixeró. Una 
estació d’aforament permet conèixer el cabal total d’aquestes aportacions; únicament 
l’aportació d’un conducte situat prop de la boca N del túnel es drena majorment cap el 
vessant N, desguassant al torrent de la Fou de Riu (Grau de l’Os).

La recerca experimental de la hidrologia subterrània del massís –a partir de les diferents 
aportacions o conductes càrstics– és especialment interessant pel caràcter excepcio-
nal dels punts d’observació, doncs estan situats a l’interior de l’aqüífer i sota un gruix 
de més de 1000 m de massís carbonàtic (serra del Moixeró).

Les investigacions realitzades en aquests punts d’observació es concretaren en dos 
reports. El primer fou una aproximació a la hidrogeologia a partir de paràmetres bàsics 
com el cabal, la temperatura i els ions fonamentals (Ramoneda i Freixes, 1990). El se-
gon consistí en una recerca que, a part dels paràmetres bàsics, utilitzà altres marcadors 
com la radioactivitat (radó) i els elements traça (Morin, 1995).

Els treballs realitzats són una contribució al coneixement de la hidrologia subterrània 
dels relleus del Moixeró i un precedent en la utilització de la infraestructura del Túnel del 
Cadí com a suport d’una recerca hidrogeològica.

L’enfocament metodològic utilitzat és l’exposat a la introducció general, és a dir, l’anà-
lisi de sistemes, però en aquest cas es disposa de punts situats a l’interior de la caixa 
negra, que són punts d’observació excepcionals i privilegiats. Les dades experimen-
tals obtingudes aporten informació del funcionament i l’estructura dels blocs o parts 
de l’aqüífer o sistema que són drenats pels diferents brolladors o conductes càrstics 
tallats.
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Les informacions tractades a nivell de la funció de sortida corresponen, d’una banda, al 
flux total (cabal) suma de les aportacions dels diferents conductes i, d’una altra banda, 
a l’anàlisi de l’evolució i resposta de les característiques fisicoquímiques de dos dels 
conductes càrstics situats a la galeria de reconeixement S del Túnel del Cadí, que s’han 
identificat com GR2 i GR3. Els resultats que es presenten a continuació responen a 
una caracterització general de les aportacions dels conductes càrstics, però sobretot 
a l’anàlisi de les dades del cicle hidrològic de 1988-1989 i de la crescuda de novembre 
1989 dels conductes 2 i 3 de la galeria de reconeixement S –GR2 i GR3–, prèviament 
seleccionats per a la recerca experimental.

Els aspectes analitzats han estat la hidrodinàmica, la hidrogeotèrmia i la hidrogeoquí-
mica. L’objectiu de la recerca és obtenir, a partir de les referides disciplines, una apro-
ximació al funcionament i l’estructura de les aportacions hídriques tallades pel Túnel 
del Cadí.

3.3.5.2 Marc físic i experimental

El marc físic del treball realitzat està definit pel context orogràfic, climàtic, hidrològic i 
geològic en el qual es troba el Túnel del Cadí. Aquest context, encara que com a hipò-
tesi de treball, és el sistema càrstic de la Fou de Bor; per aquest motiu es considera la 
circulació profunda (estudiada al Moixeró, conductes càrstics del túnel) com una part 
del sistema de la Fou de Bor.

No obstant, cal tenir present que actualment les aportacions dels conductes càrstics 
tallats per l’obra del túnel no contribueixen a la surgència de la Fou de Bor, sinó que, 
com ja s’ha explicat, desguassen a la boca S del túnel. Els conductes tallats només són 
una part de l’estructura càrstica de l’aqüífer o del sistema en aquest àmbit del Moixeró. 
Per tant, és possible que hi hagi estructures càrstiques d’aquesta part del massís –que 
no foren tallades per l’excavació del túnel– que contribueixen a la surgència de la Fou 
de Bor. Amb tot, s’ha de remarcar que el volum dinàmic de les estructures càrstiques 
que alimenten els diferents brolladors és significatiu i, per tant, aquest és un dels as-
pectes que, per les seves implicacions, es tractarà més endavant i a les conclusions.

A més, cal considerar com a context físic dels punts d’observació el mateix túnel, que 
constitueix una frontera o límit artificial introduït a l’interior de l’aqüífer. El túnel i les 
galeries de reconeixement formen part del context físic immediat dels diferents punts 
d’observació. En aquest sentit, cal insistir que s’ha investigat en un “laboratori quasi 
natural”, ja que no es pot obviar que l’excavació que representa el Túnel del Cadí cons-
titueix una important modificació de les condicions naturals de l’aqüífer. El túnel i les 
galeries de reconeixement defineixen un nou espai de frontera i bescanvi amb l’exterior 
i, en aquest cas i com ja s’assenyalarà, amb implicacions hidrològiques significatives, 
doncs l’excavació se situa a l’interior mateix de l’aqüífer, és a dir, a l’interior de la seva 
zona saturada i, segurament, prop de la zona de transició –o d’escorrentiu subterrani– 
de la zona no saturada a la saturada (Mangin, 1975 a; Bakalowicz, 1979 a). El paper 
com a medi bescanviador de cavitats o buits en massissos càrstics amb una comuni-
cació oberta amb l’exterior ha estat investigat per diversos autors (Mangin i Andrieux, 
1988; Mangin i Bakalowicz, 1989; Bourges et al., 2001).

El context geològic del sistema de la Fou de Bor s’ha definit abans, per tant ja s’han 
descrit els materials i l’estructura tectònica que caracteritzen de manera general l’àm-
bit del túnel. Però, a més, la litologia i l’estructura geològica en què s’han excavat el 
túnel i les galeries de reconeixement s’han pogut definir amb molta precisió gràcies a 
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la informació procedent de l’excavació del túnel (mostres de mà dels reconeixements 
realitzats en la seva excavació, notes…). Aquestes dades han permès la realització 
d’un tall (figura 180) que integra la informació de la geologia observada en superfície 
(cartografia geològica a 1:10.000) (Domingo, 1985) i la obtinguda en el subsòl quan es 
realitzava l’excavació del túnel.

El tall defineix l’estructura a través del massís del Moixeró de S a N i il·lustra molt bé i 
en detall quines són les característiques geològiques dels diferents conductes càrstics 
(situació geològica). La part meridional té una estructura d’encavalcaments hercinians 
d’acord amb el tipus d’estructura definida abans. La part septentrional té una ben de-
senvolupada estructura d’extensió (Domingo, 1985) (figura 180).

Els materials implicats en l’excavació del Túnel del Cadí corresponen al Silurià, Devonià 
i Carbonífer, és a dir, són les mateixes unitats estratigràfiques que s’han considerat pel 
sistema càrstic de la Fou de Bor.

El Silurià està constituït per argil·lites negres carbonoses amb intercalacions de calcàri-
es (Domingo, 1985; ITGE, 1994 a, b).

Els materials del Devonià (i del Carbonífer inferior, en part) estan integrats per una se-
qüència carbonàtica amb les unitats següents de baix a dalt: Fm Rueda, Fm Baciver, 
Fm Villec i Fm El Comte (A, B i C) (Hartevelt, 1970; ITGE, 1994; Domingo, 1985)

Treballs posteriors, desenvolupats per Sanz-López (1995), suposaren una revisió de les 
formacions devonocarboníferes: Fm de Rueda, Fm de Castanesa (antiga Baciver), Fm 
de Villec, Fm de Comabella (antic Comte A), Fm de Mena (antic Comte B), Fm de Ba-
rousse (part de l’antic Comte C), Fm d’Aspe-Brousset (part de l’antic Comte C).

La formació Rueda està formada per calcàries grises amb lutites calcàries i la potència 
oscil·la entre 25 i 70 m. Té nivells de calcàries fosques amb pirites.

La formació Baciver (Fm Castanesa) està formada per calcàries grises fosques amb inter-
calacions d’encrinites i nivells de bretxes calcàries. La potència se situa entre 15 i 70 m.

La formació Villec està formada per una alternança de calcàries i lutites calcàries. La 
potència oscil·la entre 20 i 70 m.

La formació El Comte té tres membres que es coneixen com A, B i C, que han estat 
definits de nou, tal i com s’ha comentat abans.

El membre A fou definit com a Fm de Comabella, el formen calcàries massives grises i 
té una potència que oscil·la entre 20 i 160 m, però localment pot ser superior a 200 m. 
El membre B, com a Fm de Mena i està format per calcàries noduloses roges (“calcàries 
griotte”) i la potència és de 12 a 26 m. El membre C està format per calcàries noduloses 
grises i la seva potència és molt variable entre 28 i 85 m i, en la definició actual (de san- 
López, 1995) correspondria en part a la Fm Barousse i en part a la Fm d’Aspe-Brousset; 
presenta nivells rics en òxids de ferro i manganès. En el membre C s’hi situa el límit 
entre el Devonià superior i el Carbonífer inferior.

El conjunt de materials devonocarbonífers de naturalesa carbonàtica presenta zones 
dolomititzades de geometria irregular associades a contactes tectònics i relacionades 
probablement amb processos hidrotermals. En aquest context són també remarcables 
les estructures paleocàrstiques mineralitzades.
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El Carbonífer està format per pelites, psammites, microconglomerats, conglomerats, 
bretxes i olistostromes (fàcies Culm, formació Bellver); també cal referir, amb un desen-
volupament menor, les calcàries del Carbonífer inferior que s’atribuïen anteriorment al 
Devonià (part superior del membre C de la Fm El Comte).

L’estructura del Moixeró-Penyes Altes és, en bona part, comparable amb la de la Tosa 
d’Alp. S’ha realitzat un tall segons la traça del túnel que integra la geologia de superfície 
amb l’observada en profunditat a l’interior del massís. L’estructura, en general, la definei-
xen un conjunt d’unitats –làmines d’encavalcament– apilades segons una seqüència de 
bloc inferior. A l’extrem meridional del tall s’observa una estructura de tipus antiforme de 
rampa de bloc superior amb el flanc N invertit i, al septentrional, un conjunt d’estructures 
d’extensió o falles lístriques en estreta relació amb les grans falles normals de la fossa de 
la Cerdanya (Domingo, 1985; Roca, 1986). En aquesta complexa tectònica hi ha doncs 
estructures hercinianes, alpines i postalpines. Les macroestructures alpines estan ben re-
presentades per l’encavalcament basal del mantell del Cadí, però no se n’ha realitzat cap 
estudi específic i tampoc de la microtectònica alpina. Les falles lístriques modifiquen l’es-
tructura d’encavalcaments herciniana i afecten també els encavalcaments alpins. El tall re-
flecteix molt bé aquests aspectes i permet constatar que tot el vessant N del Moixeró pre-
senta una estructura de falles en extensió que té un paper hidrogeològic molt important.

Figura 180: Tall geològic del Moixeró que integra dades de cartografia geològica i de l’excavació 
del Túnel (Domingo, inèdit).

El Túnel del Cadí travessa, amb un recorregut de 5 km, els relleus de la serra de Moixe-
ró, que assoleixen els 2279 m a les Penyes Altes de Moixeró, pràcticament en la matei-
xa vertical del túnel. El relleu més important situat a l’E de les Penyes Altes el forma el 
massís de la Tosa d’Alp (2536 m).

El vessant N és drenat pels torrents de Grau de l’Ós, Canaletes i Fontllebrera. El torrent 
de Fontllebrera drena pròpiament el vessant occidental de la Tosa d’Alp. El vessant S 
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és drenat, principalment, pel riu Gréixer i els seus afluents . En aquests afluents és molt 
possible que hi hagi pèrdues que alimentin els brolladors del túnel.

3.3.5.3 Els brolladors del túnel: caracterització hidrogeològica general

3.3.5.3.1 Introducció

Les diverses excavacions de l’obra del Túnel del Cadí –galeries de reconeixement i ex-
cavació del túnel pròpiament– van tallar diverses estructures càrstiques funcionals: es 
tracta de conductes de disposició vertical o subvertical i, a vegades, subhoritzontal, de 
dimensions mètriques i amb seccions d’aproximadament 1 m2.

Cadascun dels brolladors, conductes o aportacions presenta un conjunt de característi-
ques que li són pròpies (cabal, temperatura, mineralització...) i que permeten diferenciar-los 
entre ells. En aquest sentit, cal destacar que conductes a pocs metres de distància i pràcti-
cament en una mateixa situació altitudinal presenten diferències relativament significatives.

De moment, a partir exclusivament de les dades hidrològiques, és difícil d’assegurar 
si aquests conductes o brolladors estan implicats en un o en més d’un sistema hidro-
geològic. Però, com ja s’ha comentat, la hipòtesi més versemblant és que pertanyin al 
sistema de la Fou de Bor.

Se sap que, durant les obres d’excavació del túnel, es produïren traçats artificials per 
mobilització de matèria de naturalesa argilosa que es detectà visualment a la Fou de 
Bor (com a matèria en suspensió), però no es disposa de dades d’aquestes experi-
ències i posteriorment tampoc s’han realitzat experiències amb traçadors (J. Orta i J. 
Ramoneda, comunicació oral).

A l’esquema de la planta del túnel (figura 181) s’hi han situat els set punts mostrejats –
brolladors, aportacions o conductes– el mes d’octubre de 1988. Aquestes set estacions 
corresponen als principals punts d’aigua que s’originaren en la perforació del túnel. Tres 
punts són a la galeria principal del túnel, tres més a la galeria de reconeixement S i un 
darrer és a l’estació d’aforament, que és on, mitjançant canals artificials, conflueixen la 
major part de les aigües aportades pels conductes càrstics tallats per les obres del túnel.

Figura 181: Situació dels punts de mostreig (brolladors) a la galeria de reconeixement sud (GR) 
i al Túnel (TC).

Els punts GR2 i GR3 (figura 181), que són els que aporten els cabals més importants, 
han estat objecte d’un seguiment quinzenal durant tot el cicle hidrològic 1988-1989, 
alhora que s’han mostrejat al llarg de la crescuda de novembre de 1989. També es dis-
posa de dades del cicle 1994-95 (Morin, 1995).

La caracterització hidrogeològica general s’ha basat en l’anàlisi de la hidrodinàmica a 
partir de l’hidrograma que resulta del flux originat per les diverses aportacions i en la 
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determinació de la temperatura i dels ions fonamentals d’aquestes (mostreig general de 
caracterització de les diferents aportacions realitzat el 14 d’octubre de 1988).

3.3.5.3.2 Hidrodinàmica

El conjunt d’aportacions hídriques dels diferents conductes és drenat al vessant S del 
Moixeró, on hi ha una estació d’aforament (foto 132). L’hidrograma (figura 182) obtingut, 
que resulta de la confluència de les aportacions dels diferents brolladors, és el que s’ha 
utilitzat com a referència per a comparar les diverses evolucions tèrmiques i químiques 
dels punts d’observació GR2 i GR3 controlats al llarg del cicle.

Figura 182: Pluja a la Molina i cabal mitjà diari del total d’aportacions drenades pel túnel del Cadí.

La simple observació de la morfologia de l’hidrograma permet constatar que el flux del 
conjunt d’aportacions presenta l’evolució característica de l’esgotament d’un reservori 
o zona saturada. Les crescudes, si més no a l’hidrograma estudiat (figura 182), són de 
baixa amplitud i el període és també poc important. Així es pot concloure, a nivell de l’hi-
drograma o del cabal, que l’efecte o incidència de la infiltració ràpida o en pèrdues no és 
important, mentre que la infiltració lenta sí que té un paper significatiu. Les informacions 
que s’obtenen en d’altres variables (temperatura, contingut iònic) també permeten carac-
teritzar el tipus d’infiltració i el seu paper. Les crescudes estudiades han estat originades 
per precipitacions en forma líquida i responen a senyals d’entrada ben definits.

L’anàlisi de les corbes de recessió permet quantificar diferents paràmetres i coeficients, 
així com els volums de trànsit i dinàmic (taules 56 i 57).

CABAL
(m3/s) VOLUM DE TRÁNSIT 

(hm3)
mitjana mínim màxim

0.05 0.03 0.25 1.6

Taula 56: Característiques hidrodinàmiques bàsiques del total d’aportacions drenades pel túnel del Cadí.
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COEFICIENT  
D’ESGOTAMENT (a)

VOLUM DINÀMIC (hm3) k
COEFICIENT  

D’HETEROGENEÏTAT 
(e)

i

0.0038 1.2 0.74 1.158 0.37

Taula 57: Resultats de l’anàlisi de les corbes de recessió pel total d’aportacions drenades pel 
túnel del Cadí.

El volum de trànsit és 1.6 hm3. Es tracta d’un valor poc important, però si es considera 
la manera d’originar-se aquest escolament –que és la suma de les aportacions dels 
diferents brolladors–, ha de considerar-se significatiu. És a dir, és l’aportació d’una part 
no menyspreable del sistema hidrogeològic.

El volum dinàmic calculat en diferents esgotaments dóna un valor d’1.2 hm3. Es tracta 
de valors que han de considerar-se com a molt importants i que permeten avançar que 
l’excavació del túnel i de les galeries de reconeixement, en tallar els diferents conduc-
tes, va captar una part significativa de la zona saturada de l’aqüífer, la qual es trobaria 
molt aigua amunt en l’estructura del sistema.

Si s’aplica la classificació de Mangin (1975 a, 1994 a) a l’hidrograma estudiat, aquesta 
part o bloc de l’aqüífer se situa en el domini dels sistemes no càrstics (figura 183). Els 
valors de “i” se situen al voltant de 0.5 i el valor de “k” és proper a 1 o, fins i tot, superior.

Figura 183: Classificació del total d’aportacions drenades pel túnel segons els índexs “i” i “k” 
(Mangin 1975 a, 1994 a).
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El correlograma decreix lentament i fa evident un clar efecte de memòria de 47 dies, 
que indica l’existència de reserves importants. Així mateix, l’espectre de densitat de 
la variància permet considerar un temps de regulació de 50 dies. Aquests valors estan 
d’acord amb les avaluacions de les reserves dinàmiques que s’han realitzat (figura 
184).

Figura 184: Anàlisi de correlació i espectral per a les dades del conjunt d’aportacions drenades 
pel túnel del Cadí.

3.3.5.3.3 Hidrogeotèrmia

La temperatura dels sis punts d’aigua situats a l’interior del túnel (i galeries de reco-
neixement) varia entre els 8.9 ºC (TC-2270 m) i els 9.9 ºC (GR1), tot i que tots ells es 
troben, pràcticament, a una mateixa altitud sobre el nivell del mar. Aquestes diferències 
significativament marcades indiquen que a aquests punts no hi arriben aigües a través 
d’una mateixa estructura càrstica. És a dir, que els diferents brolladors no formarien 
part d’una estructura completament homogènia i única i que, per tant, no tindrien ne-
cessàriament una relació massa estreta entre ells, tot i que estiguin molt a prop els uns 
dels altres (taula 58) i pertanyin, segurament, al mateix aqüífer (zona saturada).
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BROLLADOR DINS LA GALERIA  
DE RECONEIXEMENT DEL TÚNEL

Temperatura de l’aigua (ºC)

TÚNEL 3020 9.6

TÚNEL 2270 8.9

TÚNEL 2040 9.2

GR1 9.9

GR2 9.2

GR3 8.9

ESTACIÓ AFORAMENT 10.1

Taula 58: Temperatura de l’aigua a diferents brolladors del Túnel del Cadí.

A l’estació d’aforament és on s’obté la temperatura més elevada, a causa de la influèn-
cia del flux solar en aquest punt.

Les diferències de temperatura observades en els diferents brolladors indiquen un cert 
grau d’heterogeneïtat i confirmen el caràcter discontinu de l’estructura de l’aqüífer.

3.3.5.3.4 Hidrogeoquímica

3.3.5.3.4.1 Conductivitat

En els set punts de mostreig s’obtenen valors de conductivitat que van des dels 231 
mS/cm a 20 ºC (TC-2040 m) fins els 307 mS/cm a 20 ºC (GR1). En conjunt, doncs, es 
tracta d'aigües de baixa mineralització (taula 59).

Aquests set valors de conductivitat es troben en un interval de 76 mS/cm d'amplitud, 
cosa que pot indicar que no totes les aigües tallades pel túnel tenen un mateix origen 
i que possiblement tinguin una diferent evolució a l’interior de l’aqüífer. És a dir, que és 
possible que hi hagi diferències quant al temps de permanència a l'interior de l'aqüífer 
i/o quant als materials que travessen fins arribar al punt de surgència (conducte càrstic). 
En definitiva, els diferents brolladors han de drenar estructures diferents de la zona sa-
turada i no saturada i, segurament, expressen diferents característiques de la infiltració.

BROLLADOR Conductivitat (mS/cm a 20ºC)

TÚNEL 3020 272

TÚNEL 2270 254

TÚNEL 2040 231

GR1 307

GR2 278

GR3 238

ESTACIÓ AFORAMENT 255

Taula 59: Conductivitat a diferents brolladors del túnel del Cadí.
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3.3.5.3.4.2 Bicarbonats, calci i magnesi

Les concentracions de HCO3
- oscil·len entre els 175.7 mg/l (TC-2040 m) i els 235.5 mg/l 

(GR1), sent aquests mateixos punts de mostreig on es donen els valors extrems de 
conductivitat. En tots els casos es tracta de l’anió majoritari (taula 60).

BROLLADOR
Bicarbonats

(mg/l)
Calci
(mg/l)

Magnesi
(mg/l)

TÚNEL 3020 208.6 35.9 17.0

TÚNEL 2270 187.9 35.1 15.1

TÚNEL 2040 175.7 29.0 15.6

GR1 235.5 39.2 20.9

GR2 207.4 40.4 19.6

GR3 183.0 33.8 17.6

ESTACIÓ AFORAMENT 192.8 32.2 16.3

Taula 60: Bicarbonats, calci i magnesi a diferents brolladors del túnel del Cadí.

Les concentracions de Ca2+ en aquests set punts varien entre els 29.0 mg/l (TC-2040 m) 
i els 40.4 mg/l (GR2). Un cop més, els punts on es donen aquests valors extrems coin-
cideixen amb els valors mínims i màxims de conductivitat, això reflecteix la importància 
d’aquest catió en la mineralització de l’aigua.

El contingut en Mg2+ en aquests set punts oscil·la entre els 15.1 mg/l (TC-2270 m) i els 
20.9 mg/l (GR1). I, altra vegada, el màxim l’aporta el punt que dóna un màxim de con-
ductivitat. De la mateixa manera, s’observa que aquestes aigües presenten uns nivells 
de Ca2+ inferiors si es comparen amb altres aqüífers desenvolupats en calcàries. Amb 
el Mg2+ succeeix justament el contrari: en els punts del túnel se’n mesuren concentra-
cions força altes (taula 60). La hidrogeoquímica, per tant, també fa palesa la presència 
de dolomies com a substrat o encaixant implicat en l’escolament subterrani d’aquests 
conductes càrstics; la presència de dolomies fou determinada pels estudis efectuats 
anteriorment sobre la litologia de l’àrea.

3.3.5.3.4.3 pCO2 eq, l’DpHc i l’DpHd

Els set punts mostrejats al sector del Túnel del Cadí donen aigües sobresaturades, 
és a dir, amb tendència a precipitar carbonats (DpHc > 0.1 en tots els casos); a més, 
s'hi ha d’afegir unes pCO2 eq força baixes. L’aigua mostrejada a l’estació d’afora-
ment (punt a l’aire lliure) és la que està més sobresaturada i amb pCO2 més baixa, 
ja que quan l’aigua surt a l’exterior perd bastant ràpidament el CO2, el qual tendeix 
a equilibrar-se amb l’atmosfèric; en aquest punt la pCO2 de l’aigua (0.05%) és molt 
semblant a l’atmosfèrica (0.03-0.04%). Aquesta pèrdua de CO2 contribueix decisi-
vament que l’aigua tingui tendència a precipitar els carbonats. El fet que les galeries 
del túnel estiguin ben airejades (pCO2 = 0.05%) pot contribuir que les aigües que hi 
afloren perdin part del CO2 i, per tant, que passin a estar marcadament sobresatu-
rades (taula 61).
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BROLLADOR DpHc DpHd

pCO2
 (%)

TÚNEL 3020 0.42 0.62 0.102

TÚNEL 2270 0.40 0.51 0.087

TÚNEL 2040 0.27 0.37 0.085

GR1 0.55 0.93 0.102

GR2 0.27 0.23 0.159

GR3 0.19 0.07 0.130

ESTACIÓ AFORAMENT 0.62 1.05 0.049

Taula 61: pCO2, DpHc i DpHd a diferents brolladors del túnel del Cadí.

Es tracta d’aigües clarament sobresaturades respecte la dolomita (DpHd > 0.1 ), a ex-
cepció de la del punt GR3, que es troba en unes condicions properes a l’equilibri. La 
baixa solubilitat de la dolomita i les relativament baixes pCO2 d’aquestes aigües contri-
bueixen a dificultar la dissolució de la dolomita. El fet d’estar sobresaturades indica que 
les aigües tenen un temps de trànsit força llarg a través de l’aqüífer (taula 61).

3.3.5.3.4.4 Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats

Els sulfats que es troben a les aigües subterrànies que afloren als conductes del túnel 
i galeries de reconeixement poden tenir orígens diferents: a) directament de l’aigua de 
pluja (per l’oxidació de sofre atmosfèric originat en la combustió d’hidrocarburs); b) de 
la dissolució i oxidació de sulfurs minerals (pirites, p. ex.); c) de la dissolució d’evapori-
tes; i d) també poden tenir un origen biològic, per la mineralització de matèria orgànica 
a nivell del sòl. D’aquestes possibilitats la més clara és l’origen atmosfèric, però no es 
pot descartar la dissolució de pirites.

El SO4
2- és el paràmetre que presenta més variabilitat en els set punts d’estudi: oscil·la 

entre els 4.3 mg/l (TC-3020 m) i els 16.8 mg/l (GR1). Les anàlisis d’aigua de pluja de 
l’àrea d’estudi mostren com aquestes tenen un contingut força elevat en SO4

2- (taula 
62), sembla que en estreta relació amb les emissions sulfuroses de la central tèrmica de 
Cercs. Aquests valors mesurats en l’aigua de pluja expliquen, en bona part, els nivells 
observats en els diferents punts de mostreig. La dissolució d’evaporites té una molt 
limitada incidència en el context del massís que envolta al túnel del Cadí.

En tots els punts mostrejats els clorurs es troben en concentracions baixes (entre 1.0 mg/l i 
1.3 mg/l). Les aigües de pluja presenten un contingut en clorurs lleugerament inferior (taula 
62), això indica que en aquestes aigües subterrànies els clorurs provenen de l’aigua de pluja 
i també de la reconcentració d’aquest ió que l’evapotranspiració provoca a nivell dels sòls. 
A més, es posa de manifest l’absència de contaminació a la zona d’infiltració de l’aqüífer.

El sodi i el potassi poden provenir directament de l’aigua de pluja o bé de la lixiviació 
d’argiles i matèria orgànica del sòl. Són elements característics, per tant, de la zona 
d’infiltració (Bakalowicz, 1979 a; Muet, 1985; Freixes, 1986) (taula 62).

Tant el sodi com el potassi apareixen en concentracions molt baixes a tots els punts, 
cosa que mostra clarament el seu probable origen atmosfèric.
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En tots els punts mostrejats la concentració de nitrats està per sota d’1 mg/l. A l’esta-
ció d’aforament és on trobem la màxima concentració d’aquest ió (1 mg/l), igualment 
molt baixa (taula 62).

BROLLADOR DINS LA GALERIA 
DE RECONEIXEMENT DEL TÚNEL

Sulfats 
(mg/l)

Clorurs 
(mg/l)

Sodi 
(mg/l)

Potassi 
(mg/l)

Nitrats 
(mg/l)

TÚNEL 3020 4.3 1.0 1.0 0.3 0.4

TÚNEL 2270 5.8 1.1 0.9 0.3 0.5

TÚNEL 2040 4.6 1.0 0.7 0.2 0.6

GR1 16.8 1.3 0.8 0.2 0.9

GR2 13.2 1.2 0.7 0.2 0.8

GR3 8.7 1.0 0.5 0.1 0.6

ESTACIÓ AFORAMENT 6.1 1.1 2.0 0.7 1.0

Taula 62: Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a diferents brolladors del túnel del Cadí.

3.3.5.3.4.5 Anàlisi de components principals

Amb l’objectiu d’obtenir una visió sintètica dels resultats del mostreig del dia 14 d’oc-
tubre de 1988 i de conèixer les possibles relacions existents entre els diferents punts 
d’aigua mostrejats, s’ha realitzat una ACP centrat i reduït amb 12 variables (Temperatu-
ra, Conductivitat, Bicarbonats, Calci, Magnesi, Sodi, Potassi, Clorurs, Sulfats, Nitrats, 
DpHc i pCO2) i sis unitats estadístiques (els punts mostrejats el dia 14 d’octubre, ex-
ceptuant l’estació d’aforament ja que és el punt on arriben barrejades totes les aigües 
drenades pels conductes tallats pel túnel).

La interpretació de l’anàlisi efectuada, centrada en el pla factorial I-II que explica el 
83.9% de la variància, és la següent:

Factor I (56.1% de la variància total) (figures 185 i 186):

A l’espai de les variables (figura 185), el factor I està estretament relacionat amb calci, 
conductivitat, bicarbonats, sulfats, magnesi i clorurs (mineralització en general), això 
indica que aquest factor ve condicionat pel temps de permanència de l’aigua a l’aqüífer 
(temps de transit).

A l’espai de les unitats estadístiques (figura 186), destaca la posició extrema en què 
se situen GR1 i GR2 a la zona de màxima mineralització, tractant-se, per tant, de les 
aigües de trànsit més lent per l’aqüífer.

Factor II (27.8% de la variància total):

A l’espai de les variables, el factor II oposa l’DpH respecte la calcita, el sodi i el potassi 
a la pressió parcial de CO2 i als nitrats; l’oposició entre l’DpH i la pCO2 es pot interpre-
tar com la relació entre la fase gasosa i la fase líquida a l’interior de l’aqüífer i indicaria 
l’existència de condicions de bescanvi entre ambdues fases.
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Figura 185: Espai de les variables de l’ACP per als 6 punts del túnel del Cadí mostrejats l’octubre 
de 1988.

A l’espai de les unitats estadístiques, aquest factor marca una oposició clara entre TC-
3020 m (aigües amb pCO2 més baixes) i GR3 (aigües amb pCO2 més altes).

Per tant, a grans trets, les aigües drenades pel Túnel del Cadí cap a l’estació d’afora-
ment es poden agrupar, al menys, en tres categories:

§ Aigües força mineralitzades, amb continguts alts en bicarbonats, calci, magnesi, 
clorurs i sulfats, i amb temperatures més altes, que són les que trobem a GR1 i 
a GR2 .

§ Aigües menys mineralitzades, però riques en CO2, que són les que es recullen a 
GR3 i a TC-2040 m .

§ Aigües menys mineralitzades i relativament pobres en CO2, que són les que apa-
reixen a TC-3020 m i a TC-2270 m.

En conjunt, les diferències relatives a les propietats fisicoquímiques de l’aigua obser-
vades entre aquests punts de mostreig posen de manifest que hi ha diferències en les 
característiques físiques del medi hidrogeològic a través del qual circulen les aigües 
drenades pel Túnel del Cadí. És a dir, que, tot i que els diferents brolladors o conductes 
formen, segurament, part de l’estructura d’una zona saturada (o d’una estructura de 
transició de la zona no saturada a la saturada), s’observen diferències. L’anàlisi dels 
brolladors (GR2 i GR3) que es fa a continuació permet constatar que les diferències són 
poc importants en el marc d’un comportament general semblant.
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Figura 186: Espai de les unitats estadístiques de l’ACP per als sis punts del túnel del Cadí mos-
trejats l’octubre de 1988.

3.3.5.4 Galeria de reconeixement 2 (GR2)

3.3.5.4.1 Hidrodinàmica

Aquesta aportació presenta una evolució del cabal comparable a l’observada a l’esta-
ció d’aforament total (foto 133). Al llarg del cicle 1988-1989, l’aportació total de GR2 
ha estat de 0.16 hm3. El cabal mitjà ha estat de 0.005 m3/s, el màxim de 0.03 m3/s i el 
mínim de 0.001 m3/s (figura 187, taula 63).

CABAL
(m3/s) VOLUM DE TRÁNSIT 

(hm3)

mitjana mínim màxim

0.005 0.001 0.03 0.16

Taula 63: Característiques hidrodinàmiques bàsiques del brollador GR2 per al període desembre 
1988 / desembre 1989.
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Figura 187: Hidrograma del brollador GR2.

3.3.5.4.2 Hidrogeotèrmia

La temperatura mitjana és de 9.2 ºC, la màxima de 9.3 ºC i la mínima de 9 ºC (taula 64). 
L’amplitud de la variació de la temperatura al llarg del cicle, de 0.3 ºC, cal considerar-la 
com molt poc important (figura 188); aquesta informació és interessant ja que reflecteix 
que l’estructura hidrogeològica (estructura de la zona saturada implicada) no presenta 
una carstificació global ni tan sols significativa, com així mateix és desprèn de l’evolució 
del cabal i dels altres paràmetres. És interessant assenyalar novament que les ampli-
tuds tèrmiques que permeten caracteritzar un medi amb un cert grau de carstificació se 
situen clarament per sobre dels 0.5 ºC (Andrieux, 1972, 1976, 1978) i que quan aquesta 
és significativament important les amplituds han de situar-se entre els 2 i 3 ºC (al voltant 
dels 2 ºC al carst experimental de Baget, França), o bé en valors clarament superiors 
com per exemple succeeix amb sistemes o aqüífers que presenten una estructura de 
drenatge ben desenvolupada (Andrieux, 1978; Botton, 1984; Freixes, 1986; Freixes et 
al., 1998 a ).

temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

9.2 9.0 9.3 0.3 35

Taula 64: Característiques hidrogeotèrmiques de GR2 per al període desembre 1988 / desembre 
1989.
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Figura 188: Variació de la temperatura i el cabal a GR2

La distribució de freqüències de la temperatura a GR2 és unimodal: amb una moda 
molt marcada de 9.2 ºC. I indicaria un medi carbonàtic més aviat homogeni i de feble o 
incipient carstificació.

Figura 189: Distribució de freqüència de la temperatura a GR2.
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3.3.5.4.3 Hidrogeoquímica

3.3.5.4.3.1 La conductivitat o mineralització

La correlació (r2) entre la conductivitat i els bicarbonats és molt baixa, de 0.003, en con-
seqüència, s’utilitzarà la mineralització com a paràmetre globalitzador (taula 65).

Mineralització (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

283.5 271.4 297.5 26.1 35

Taula 65: Mineralització de GR2 per al període desembre 1988 / desembre 1989.

La distribució de la freqüència de la mineralització és unimodal (figura 190). Amb una 
moda molt marcada de 290 mg/l i determinada per un màxim de freqüència de 0.23. 
Aquesta estructura unimodal de la distribució indica un medi homogeni i de feble o inci-
pient carstificació. La poc important amplitud de la variació de la mineralització de 26.1 
mg/l, apunta en aquest mateix sentit.

Figura 190: Distribució de freqüències de la mineralització a GR2 (n=35).

3.3.5.4.3.2 Bicarbonats, calci i magnesi

Els bicarbonats es caracteritzen per una variabilitat poc important: entre 223.6 mg/l de 
valor màxim i 202.4 mg/l de mínim; l’amplitud és per tant de 21.2 mg/l (taula 66, figura 
191).
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El calci varia en uns límits molt estrets: entre 42.9 mg/l i 36.9 mg/l, és a dir, l’amplitud té 
un valor de 6 mg/l. El valor mitjà és de 39.2 mg/l.

El magnesi també presenta uns límits de variació estrets entre 21.1 mg/l i 17.3 mg/l; 
l’amplitud és per tant de 3.8 mg/l.

GR2

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 207.6 184.0 223.6 39.6

Calci (mg/l) 40.4 36.9 46.1 9.2

Magnesi (mg/l) 19.5 17.3 22.6 5.3

Taula 66: Bicarbonats, calci i magnesi a GR2 (n=35).

Figura 191: Variació dels bicarbonats,calci i magnesi a GR2.

Amb els bicarbonats, el calci i el magnesi succeeix el mateix que amb els paràmetres cal-
culats DpH i pCO2, és a dir, no presenten amplituds de variació importants. Cal interpretar 
aquesta limitada variabilitat com el resultat de la limitada influència de les aigües d’infil-
tració o bé per la importància de les estructures de la zona saturada en relació amb GR2.

Les concentracions més baixes en bicarbonats semblen relacionar-se clarament amb 
les cabals més importants; amb el calci i el magnesi no sembla succeir el mateix. En 
analitzar l’episodi de crescuda es tractarà detingudament.
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3.3.5.4.3.3 La pCO2 eq i l’DpH

La pCO2 presenta una variabilitat significativa, però en cap cas important, amb una 
amplitud de 0.14 %. El valor màxim és 0.25 % i el mínim 0.11 %.

L’índex de saturació varia significativament al llarg del cicle i presenta una elevada cor-
relació negativa amb la pCO2. El valor màxim és 0.48, el mínim 0.08 i el mitjà 0.27 (taula 
67, figura 192).

mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.160 0.093 0.251

DpHc 0.28 0.08 0.50

Taula 67: pCO2 i DpHc a GR2 (n=35).

Figura 192: Variació de la pCO2 i l’DpHc a GR2.

Com aquests valors indiquen, en el cicle estudiat la totalitat de les mostres estan sobre-
saturades i les aigües menys saturades, com a molt, s’acosten a l’equilibri, però sempre 
amb valors positius (per sobre de 0.08). L’amplitud de la variació amb un valor de 0.4 ha de 
considerar-se important i assenyala una incidència significativa de les aigües d’infiltració.

3.3.5.4.3.4 Sulfats, clorurs, sodi i potassi

El sulfats presenten concentracions significatives, sobretot si es comparen amb les 
aportades per altres aqüífers càrstics pirinencs (sistemes de serra Cavallera, de la Val 
d’Aran, de la serra de Lleràs). En efecte, el valor mitjà és de 12.2 mg/l, el màxim 19.5 
mg/l i el mínim 9 mg/l, que són valors superiors als dels aqüífers referits (taula 68, figura 
193). No obstant això, els valors són lleugerament inferiors als de la Fou de Bor.

Anàlogament al sistema de la Fou de Bor, l’origen dels sulfats ha de relacionar-se amb 
aigües d’infiltració i amb la part superficial de l’aqüífer. L’aportació atmosfèrica podria 
subministrar sulfats originats a partir de les emissions sulfuroses de la Central de Cercs, 
tal i com s’ha explicat pels altres sistemes de l’alt Llobregat i la Cerdanya.
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GR2

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 13.1 9.0 21.6 12.6

Clorurs (mg/l) 1.23 0.7 1.7 1.0

Sodi (mg/l) 0.66 0.45 1.0 0.55

Potassi (mg/l) 0.15 0.08 0.23 0.15

Nitrats (mg/l) 0.8 0.0 2.0 2.0

Taula 68: Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a GR2 (n=35).

L’ió clorur es presenta també en molt baixes concentracions, amb un valor mitjà d’1.2 mg/l. 
El màxim i el mínim són respectivament 1.7 mg/l i 0.7 mg/l.

Els ions sodi i potassi presenten concentracions molt baixes. El valor mitjà pel sodi 
és 0.67 mg/l, amb un màxim d’1 mg/l i un mínim de 0.5 mg/l. El potassi presenta un 
valor mitjà de 0.15 mg/l, un màxim de 0.23 mg/l i un mínim de 0.08 mg/l. La variabilitat 
d’ambdós paràmetres ha de considerar-se poc important.

Figura 193: Variació dels sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a GR2.
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3.3.5.4.3.5 Anàlisi de components principals GR2

Les unitats estadístiques de GR2 són les 24 mostres preses al llarg del cicle hidrològic 
1988-1989 i les variables són: temperatura, bicarbonats, calci, magnesi, sodi, potassi, 
clorurs, sulfats, nitrats, índex de saturació respecte a la calcita i pressió parcial de CO2.

La discussió se centra en els resultats obtinguts en el pla factorial I-II, el qual explica un 
57.1% de la variància total (figures 194 i 195):

Factor I (36.2% de la variància total):

A l’espai de les variables (figura 194), aquest factor oposa la pCO2, els nitrats i els sulfats 
a l’DpHc, al sodi, al potassi i a la temperatura. Aquest factor, per tant, ve determinat, 
bàsicament, per la relació entre la fase líquida i la fase gasosa a l'interior de l'aqüífer.

Figura 194: Espai de les variables de l’ACP per a les dades del cicle hidrològic 1988 – 1989 a GR2.

A l’espai de les unitats estadístiques (figura 195), l’oposició més clara la trobem entre el 
mostreig 011 (que correspon a un màxim de cabal bastant sobtat) i els mostreigs 004 
i 007 (els quals corresponen a moments de davallada constant del cabal). La mostra 
011 es caracteritza per presentar concentracions altes de sulfats i nitrats, ions propis 
d’aigües de trànsit ràpid. El fet que aquesta mateixa aigua estigui clarament infrasatu-
rada respecte a la calcita i amb una pCO2 alta confirma que la mostra va ser presa en 
un moment d’alta activitat hidrològica, amb una aportació important d’aigües de trànsit 
més o menys ràpid. A l’extrem oposat d’aquest factor I, i en estreta relació amb la tem-
peratura (en una posició intermèdia entre el factor I i el factor II), hi ha la mostra 024, que 
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correspon a un moment de cabal molt baix, al qual s’hi arriba després d’un període llarg 
de sequera. Es tracta, per tant, d’una aigua que transita molt lentament per l’aqüífer.

Factor II (20.9% de la variància total):

A l’espai de les variables (figura 194) el factor II oposa el magnesi i la temperatura al 
calci i als sulfats; és, clarament, el factor que ve determinat pel temps de permanència 
de l’aigua en el medi subterrani.

Així, a l’espai de les unitats estadístiques (figura 195), en un extrem hi trobem situ-
ades les mostres 024, 022 i 008, totes elles corresponents a moments d’aigües bai-
xes. Oposats a aquests tres mostreigs trobem, per una banda, les mostres 001, 002 
i 003, que són les primeres mostres del cicle i en les quals es mesuren els cabals 
més alts, i, per l’altra, les mostres 014, 015 i 019, que corresponen a pics de cabal 
no tan marcats com 011. La seva posició indica que són aigües de trànsit menys 
lent que la resta.

Figura 195: Espai de les unitats estadístiques de l’ACP per a les dades del cicle hidrològic 1988 
– 1989 a GR2.

En conjunt, l’anàlisi de components principals mostra que a GR2 hi van a parar aigües 
amb temps de trànsit diferents. Queden definits quatre grups pel que fa a les situacions 
extremes:

§ Mostra 11, amb altes pCO2, sulfats i nitrats. Són les aigües de trànsit més ràpid.
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§ Mostres 1, 2, 3, 14, 15 i 19, amb baixes concentracions de magnesi i alts nivells 
de sulfats. Són aigües de trànsit relativament ràpid.

§ Mostres 4 i 7, clarament sobresaturades respecte la calcita i amb baixes con-
centracions de sulfats i nitrats. Són aigües de trànsit lent.

§ Mostres 22, 24 i 8, amb nivells alts de magnesi. Són les aigües de trànsit més 
lent.

Tota la resta d'observacions mostren un clar predomini de la circulació lenta a través 
de l'aqüífer.

Aquestes diferències en la qualitat química de les aigües en relació amb l'activitat hidro-
lògica de l'aqüífer indiquen la possibilitat d'un cert desenvolupament de l’estructura del 
medi, amb un cert volum d'aigua emmagatzemada, tot i que, a causa de l’estret marge 
en què es troben aquestes variacions, tampoc es pot pensar en una carstificació gaire 
important.

3.3.5.5 Galeria de reconeixement 3 (GR3)

3.3.5.5.1 Hidrodinàmica

Aquest punt de control se situa a l’extrem septentrional de la galeria de reconeixement 
S (foto 134). Es tracta d’una aportació de significació i característiques semblants a les 
de GR2.

L’aportació ha estat objecte de captació i alimenta en continu un reservori artificial d’in-
terès estratègic en cas d’incendi situat a l’interior mateix del túnel, en la confluència de 
la galeria de reconeixement amb el túnel pròpiament dit (vegeu figura 181). L’aforament 
no ha estat possible de realitzar doncs el punt de surgència més important se situa al 
bell mig del reservori artificial i és inaccessible. El punt aforat, amb 0.0001 m3/s de cabal 
permanentment constant, correspon a una derivació del flux principal, que constitueix 
una surgència menor situada en una fissura; el cabal en aquest punt es manté constant 
al llarg del cicle i no reflecteix les variacions de l’aportació principal referida.

El cabal mitjà del punt de mostreig és molt més baix, amb solament 0.0001 m3/s.

El cabal de GR3 estimat en el punt d’alimentació del dipòsit artificial sembla ser més 
important que el de GR2.

Així, en no disposar dels cabals a GR3, és interessant comparar les evolucions dels 
paràmetres fisicoquímics de GR3 amb el cabal de l’estació d’aforament o bé amb el del 
punt GR2.

3.3.5.5.2 Hidrogeotèrmia

La temperatura mitjana és de 8.9 ºC, la màxima 9.1 ºC i la mínima 8.7 ºC.

La temperatura presenta una amplitud de variació de 0.4 ºC, que s’ha de considerar 
poc important; aquesta baixa variabilitat ha de relacionar-se amb una estructura de 
limitada o escassa carstificació (taula 69, figures 196 i 197).
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temperatura de l’aigua (ºC)

mitjana mínim màxim rang n

8.9 8.7 9.1 0.4 36

Taula 69: Característiques hidrogeotèrmiques a GR3 per al període desembre 1988 / desembre 
1989.

Figura 196: Variació de la temperatura a GR3.

Figura 197: Distribució de la freqüència de la temperatura a GR3
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3.3.5.5.3 Hidrogeoquímica

3.3.5.5.3.1 Conductivitat i mineralització. Distribució de freqüència de la mineralització

La conductivitat a GR3 és lleugerament inferior a la de GR2. El valor mitjà és de 238.1 
mS/cm, el màxim 253 mS/cm i el mínim 220 mS/cm. La utilització de la conductivitat com 
a variable regionalitzada, anàlogament a GR2, és problemàtica per la baixa correlació 
(r2 = 0.0058) amb els bicarbonats. Així és obligat l’ús de la mineralització, que presenta 
una correlació alta i positiva amb els bicarbonats (r2 = 0.8651) (taula 70).

Es tracta d’una distribució de tipus unimodal (figura 198). La moda apareix ben definida 
amb un valor de 245 mg/l i una freqüència elevada de 0.6.

Mineralització (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

245.9 225.9 265.2 39.3 36

Taula 70: Mineralització a GR3 per al període desembre 1988 / desembre 1989.

A GR3 tal i com succeeix a GR2, la distribució unimodal s’ha d’interpretar obligatòria-
ment com l’expressió d’un medi de feble carstificació o, en tot cas, d’una carstificació 
poc desenvolupada.

Figura 198: Distribució de freqüències de la mineralització a GR3.

3.3.5.5.3.2 Bicarbonats, calci i magnesi

Els bicarbonats tenen un valor mitjà de 185.7 mg/l, un màxim de 202.4 mg/l i un mínim 
de 168.4 mg/l; l’amplitud és de 34 mg/l (taula 71).
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A l’evolució dels bicarbonats al llarg del cicle, s’observa com els màxims o períodes de 
concentracions més elevades són relacionables amb els episodis de precipitació (i pos-
siblement d’augment de cabal) (figura 199); a la descripció de la crescuda s’analitzarà 
aquest comportament en detall.

El calci té un a valor mitjà de 33.4 mg/l, un màxim de 36.1 mg/l i un mínim de 31.7 mg/l. 
L’amplitud de 4.4 mg/l és poc important.

El magnesi té un valor mitjà de 17 mg/l, un màxim de 19.4 mg/l i un mínim de 15.1 mg/l. 
L’amplitud de 4.3 mg/l és també poc important.

GR3

mitjana mínim màxim rang

Bicarbonats (mg/l) 183.7 165.6 202.4 36.8

Calci (mg/l) 33.8 31.7 36.9 5.2

Magnesi (mg/l) 17.5 15.1 21.4 6.3

Taula 71: Bicarbonats, calci i magnesi a GR3 per al període desembre 1988 – desembre 1989 
(n=36).

Figura 199: Variació dels bicarbonats, calci i magnesi a GR3.

3.3.5.5.3.3 La pCO2 eq i l’DpH

La pCO2 presenta una concentració mitjana de 0.13 %, la màxima és 0.21 % i la mínima 
0.07 %; l’amplitud de la variació és, per tant, de 0.14 %.

L’DpH mitjà és 0.19, el màxim 0.45 i el mínim 0.02; l'amplitud de variació, de 0.43, és 
significativa (taula 72).
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mitjana mínim màxim

pCO2 (%) 0.130 0.074 0.204

DpHc 0.20 0.02 0.45

Taula 72: pCO2 i DpHc a GR3 (n=36).

Quant a les variacions de l’DpH cal remarcar que aquestes van des de valors mar-
cadament sobresaturats fins a valors situats clarament a l'equilibri. La majoria dels 
mínims de l'evolució al llarg del cicle (amb valors inferiors a 0.1) estan determinats 
per aigües d'infiltració que incorporen CO2 a les parts profundes del massís (a la 
zona saturada). L’evolució al llarg del cicle il·lustra molt bé que en el període que va 
de novembre de 1988 a març de 1989, –pràcticament sense precipitacions i les que 
es produeixen d’escassa importància– s’assoleixen els valors més sobresaturats. De 
març a desembre de 1989 hi ha pluges quasi contínues amb alguns episodis quan-
titativament importants. En aquest període se situen els valors menys sobresaturats 
(baixa i moderada sobresaturació) i els valors anteriorment referits situats a l’equilibri 
(figura 200).

A més, anàlogament al punt GR2, d’una banda cal insistir que el tipus d’evolució 
reflecteix una clara correlació negativa amb la pCO2 i, de l’altra, que el tipus d’infil-
tració predominant ha de ser lenta: doncs per tot augment de la pCO2 es produeix 
una disminució de l’DpH, però sempre per valors superiors a zero. No obstant això, 
aquesta aportació i possiblement el punt GR2, en crescudes més importants que les 
estudiades, han de caracteritzar-se per un cert grau de infrasaturació a partir de la 
incidència, encara que poc important, d'aigües d'infiltració ràpida. En aquest sentit, 
les figures de microdissolució observades als precipitats calcítics (i/o aragonítics) de 
neoformació de la mateixa galeria de reconeixement són molt il·lustratius (F. Calvet, 
comunicació personal).

Figura 200: Variació de la pCO2 i l’DpHc a GR3.
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3.3.5.1.3.4 Sulfats, sodi, potassi i clorurs

Els sulfats es presenten en concentracions també significatives, encara que lleugera-
ment inferiors a les de GR2. El valor mitjà és 8.8 mg/l –que és comparable al de la Fou 
de Bor: 8.39 mg/l–, el màxim és 11.7 mg/l i el mínim 7.1 mg/l; l’amplitud és 4.6 mg/l 
(taula 73).

A l’evolució al llarg del cicle s’observa bé una clara correspondència entre els cabals 
alts i les màximes concentracions en sulfats, exactament com succeïa a GR2. A la des-
cripció de la crescuda s’analitzarà detingudament aquest comportament (figura 201).

GR3

mitjana mínim màxim rang

Sulfats (mg/l) 8.6 6.5 11.7 5.2

Clorurs (mg/l) 0.96 0.7 1.5 0.8

Sodi (mg/l) 0.49 0.3 0.9 0.6

Potassi (mg/l) 0.14 0.08 0.30 0.22

Nitrats (mg/l) 0.65 0.0 1.3 1.3

Taula 73: Sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a GR3 (n=36).

Figura 201: Variació dels sulfats, clorurs, sodi, potassi i nitrats a GR3.

Les concentracions de sodi i potassi són molt baixes. El sodi presenta un valor mitjà de 
0.5 mg/l, un màxim de 0.9 mg/l i un mínim de 0.3 mg/l; l’amplitud de la variació és de 
0.6 mg/l. La variabilitat que presenta al llarg del cicle és difícilment interpretable.
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El potassi presenta un valor mitjà de 0.15 mg/l, un màxim de 0.3 i un mínim de 0.15 
mg/l. L’evolució al llarg del cicle és de difícil interpretació.

Les concentracions en clorurs són molt baixes. La interpretació de les variacions no és 
fàcil, però és possible relacionar alguns augments de la concentració que s’observen 
amb determinats episodis plujosos.

3.3.5.5.3.5 Anàlisi de components principals GR3

Les unitats estadístiques de GR3 són les 26 mostres preses al llarg cicle hidrològic 
1988-1989. Les variables són: temperatura, bicarbonats, calci, magnesi, sodi, potassi, 
clorurs, sulfats, nitrats, índex de saturació respecte la calcita i pressió parcial de CO2.

La discussió dels resultats d’aquest ACP se centra en el pla factorial I-II, el qual explica 
un 54.4% de la variància total (figures 202 i 203).

§ Factor I (32.5% de la variància total):

A l'espai de les variables (figura 202), el factor I oposa la pCO2, els sulfats i els nitrats 
a l’DpHc i al sodi. De manera anàloga al que s’observa en l'ACP de GR2, aquest factor 
ve determinat per l'intercanvi gas-líquid a l'interior de l'aqüífer, relacionat, també, amb 
el temps de trànsit de l'aigua.

Figura 202: Espai de les variables de l’ACP per a les dades del cicle hidrològic 1988 – 1989 a 
GR3.
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A l’espai de les unitats estadístiques (figura 203), els mostreigs 13 i 15 s’oposen als 
mostreigs 3 i 6: és l’oposició més clara segons aquest factor. Els dos primers correspo-
nen al pic més marcat de cabal de tot el cicle, és a dir, al moment de màxima activitat hi-
drològica. Aquestes dues mostres estan a la zona dels màxims valors de pCO2, sulfats i 
nitrats, cosa que indica que són aigües de trànsit relativament ràpid, sobretot en relació 
amb les mostres 3 i 6, que estan situades a l’extrem oposat i tenen característiques 
pròpies d’aigües de circulació lenta.

Figura 203: Espai de les unitats estadístiques de l’ACP per a les dades del cicle hidrològic 1988 
– 1989 a GR3.

§ Factor II (21.9% de la variància total):

A l'espai de les variables (figura 202), aquest factor oposa els bicarbonats a la tempe-
ratura; això, tot i que de manera no tan marcada com en l'ACP anterior, és reflex del 
temps de trànsit de les aigües per l'aqüífer. Cal tenir present que la temperatura al llarg 
del cicle no ha variat més de 0.4 ºC.

A l'espai de les unitats estadístiques (figura 203), les mostres 1, 14 i 12 queden oposades 
a 26, 25, 23 i 18. Les tres primeres corresponen a moments d'alta activitat hidrològica i, 
per tant, indiquen aigües de circulació més o menys ràpida, mentre que les altres quatre 
són mostres preses en moments d'aigües baixes, és a dir, aigües de trànsit més lent.

Amb relació a l'anàlisi efectuada al punt GR2, veiem que les mostres també queden 
agrupades en funció de l'activitat hidrològica del moment en què van ser preses, tot i 
que a GR3 paràmetres clau com el magnesi no queden ben representats en l'anàlisi. 
Aquest fet, junt amb els estrets marges de variació presentats pels diferents paràme-
tres, permet afirmar que hi ha poques diferències en els temps que inverteixen les ai-
gües per a travessar la part de l'aqüífer que drena GR3.
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3.3.5.6 GR2 i GR3: anàlisi comparativa

3.3.5.6.1 Temperatura

Les evolucions de la temperatura tant a GR2 com a GR3 es produeixen en marges molt 
estrets. Les amplituds tèrmiques observades, 0.3 ºC a GR2 i 0.4 ºC a GR3, indiquen la 
feble i, en tot cas, incipient carstificació de les respectives estructures que els alimen-
ten. La temperatura a GR2 es manté en tot moment superior a la de GR3 (figura 204).

Figura 204: Variació de la temperatura a GR2 i GR3.

Les distribucions de freqüències de la temperatura de la galeria de reconeixement 2 
(GR2) i de la galeria de reconeixement 3 (GR3) com ja s’ha pogut comentar anteriorment 
són unimodals i des del punt de vista tèrmic es tractaria d’aigües perfectament compa-
rables quan al comportament i característiques (figura 205). Ja s’ha comentat que l’am-
plitud de variació és una dècima de grau més en el cas de GR3, fet que tampoc tindria 
una significació particular. En tos dos casos es tractaria d’informació de la temperatura 
pròpia d’estructures escassament carstificades (Andrieux, 1972, 1976, 1978).

Figura 205: Distribució de freqüències de la temperatura a GR2 i GR3
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3.3.5.6.2 Conductivitat-mineralització

De les evolucions de la conductivitat-mineralització al llarg del cicle, en destaquen les 
següents característiques (figura 206):

§ L'elevat paral·lelisme entre les dues corbes de conductivitat, fet que podria indi-
car un tipus d'estructura i funcionament semblant per a cada un dels dos punts 
mostrejats.

§ L'elevat paral·lelisme entre les dues corbes de conductivitat i la corba de cabal, 
fet que permet fer algunes consideracions amb relació a l'estructura i funciona-
ment d'aquests brolladors: que en aigües altes es donin els valors màxims de 
conductivitat podria indicar l'existència d'una zona saturada de certa impor-
tància (aigües amb temps de permanència llarg), l'aigua de la qual només surt 
a l'exterior (a l’interior de la galeria de reconeixement) quan l'empeny una ona 
d'una certa magnitud; de la mateixa manera, el fet que en estiatge els valors de 
conductivitat siguin més baixos, però no gaire inferiors als obtinguts en aigües 
altes, es podria interpretar pensant en una estructura que obligui a l'aigua a un 
trànsit força lent però sense magatzems molt importants.

Figura 206: Variació de la conductivitat a GR2 i GR3.

A la taula 74 s’indiquen els valors mitjans de conductivitat a GR2 i GR3 obtinguts a 
partir de les mesures fetes al llarg del cicle 1988-1989.

Conductivitat (ms/cm a 20ºC)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 278.5 262 301 39 35

GR3 238.1 220 253 33 36

Taula 74: Conductivitat a GR2 i GR3.
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L’aigua de GR2 dóna una conductivitat significativament més alta que la de GR3. Els 
intervals de variació obtinguts a cada punt no s’arriben a superposar en cap moment.

En síntesi, l’estreta amplitud de l’interval de variació dels valors de conductivitat mesu-
rats a GR2 i a GR3 al llarg del cicle hidrològic 1988-1989 i les distribucions de freqüèn-
cia de tipus unimodal (figura 207), són reflex d’unes estructures poc carstificades en 
les quals domina la infiltració lenta i es dóna una barreja bastant efectiva de les aigües. 
D’altra banda, el paral·lelisme entre les corbes de conductivitat i la corba de cabal (me-
surat a l’estació d’aforament) indica la possible existència d’un cert magatzem d’aigua, 
tot i que de característiques geoquímiques molt semblants a les de l’aigua que s’infiltra, 
a causa, bàsicament, del llarg temps que sembla que aquesta circula per l’interior de 
l’aqüífer.

Figura 207: Distribució de freqüències de la mineralització a GR2 i GR3.

3.3.5.6.3 Bicarbonats

La concentració mitjana de HCO3
- al llarg del cicle hidrològic és més elevada a GR2 que 

a GR3 (taula 75), tal com era d’esperar un cop examinats els valors de conductivitat. 
Tant un punt com l’altre tenen un marge de variació molt estret. Els intervals en què 
es mouen els continguts en HCO3

- a cada punt de mostreig no es superposen en cap 
moment.

Bicarbonats (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 207.6 184.0 223.6 39.6 35

GR3 183.7 165.6 202.4 36.8 36

Taula 75: Bicarbonats a GR2 i GR3.
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L’evolució del contingut en HCO3
- a GR2 i a GR3 al llarg del cicle hidrològic (figura 208) 

permet fer algunes consideracions:

§ A GR2, en el moment de mínim cabal (5/4/1989), s'obté un màxim en la concen-
tració de HCO3

- que podria indicar que, en aigües baixes (amb una taxa d’infil-
tració mínima), l’aigua d’aquest punt prové del buidament d’una zona saturada, 
amb aigües amb un temps de residència més llarg i, per tant, més carregades 
en HCO3

- (com a producte de la dissolució de la roca carbonàtica). En aquest 
mateix cas, quan el cabal torna a augmentar es produeix una disminució dels 
nivells de HCO3

-, provocada, probablement, per l’aportació d’aigües d’infiltració 
més ràpida al punt de surgència, aigües amb un temps de trànsit més curt que 
les de la zona saturada i, per tant, menys carregades en HCO3

-. L’hidrograma 
posa de manifest, però, que fins a mitjan juny el cabal segueix augmentant, mo-
ment en què es dóna un màxim en el nivell de HCO3

- a GR2: en aquest moment 
la zona saturada pot estar força recarregada gràcies a la infiltració dels darrers 
dos mesos; arriba un moment que l’ona d’aquesta aigua d’infiltració genera 
un impuls prou fort com per a provocar la sortida d’aigua de la zona saturada 
(efecte de descàrrega), la qual sabem que té un contingut més alt en HCO3

- que 
la d’infiltració.

§ A GR3 no s'observa un paral·lelisme gaire estret entre la corba d'evolució dels 
HCO3

- i la dels cabals. Això sembla indicar que l’aportació de HCO3
- és relati-

vament independent del cabal. Considerant, doncs, la poca variabilitat presen-
tada per aquest anió i sabent que té el seu origen en les roques carbonàtiques 
a través de les quals circula l’aigua, la carstificació del bloc que drena aquest 
conducte deu ser mínima.

Figura 208: Variació dels bicarbonats a GR2 i GR3.

En síntesi, la poca variació de la concentració de bicarbonats a l’aigua al llarg del cicle 
hidrològic indica l’existència d’unes estructures poc carstificades, en les quals domina 
la infiltració de tipus lent. La relació entre les corbes d’evolució dels bicarbonats i la 
dels cabals és diferent a GR2 que a GR3; aquestes diferències semblen indicar que 
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l’aigua que arriba a GR2 pot ser que circuli per conductes amb una certa zona satu-
rada, mentre que la que arriba a GR3 podria indicar que no té relació amb estructures 
significatives de la zona saturada o, si ho fa, el trànsit global és prou lent com perquè no 
s’apreciïn diferències entre l’aigua estrictament d’infiltració i la de la estructura d’em-
magatzematge (zona saturada).

3.3.5.6.4 Calci

El contingut mitjà en Ca2+ al llarg del cicle hidrològic és més alt a GR2 que a GR3 (taula 
76). En ambdós casos el marge de variació és molt estret ( ± 3 mg/l). Igual com passa 
amb els HCO3

-, els intervals de concentracions en què es mouen un i altre punt de mos-
treig en cap cas s’arriben a superposar, la qual cosa ve a reforçar la idea que a aquests 
dos conductes hi arriben aigües diferents.

Als gràfics d’evolució del contingut en Ca2+ al llarg del cicle hidrològic (figura 209) es 
posa de manifest l’estret marge de variació que presenta aquest ió i la manca de paral-
lelisme amb la corba de cabals. A més, comparant aquests gràfics amb els correspo-
nents als HCO3

- (figura 208), es veu com un i altre ió tampoc segueixen una evolució 
equivalent, la qual cosa pot semblar estranya tenint en compte que, en principi, s’origi-
nen de la mateixa manera.

Calci (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 40.4 36.9 46.1 9.2 35

GR3 33.8 31.7 36.9 5.2 36

Taula 76: Concentració de calci a GR2 i GR3.

Figura 209: Variació del calci a GR2 i GR3.
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3.3.5.6.5 Magnesi

La concentració mitjana de magnesi al llarg del cicle hidrològic és significativament més 
alta a GR2 que a GR3, amb un marge de variació per a tot el cicle semblant i molt baix 
en els dos punts mostrejats ( ± 2 mg/l) (taula 77).

L’evolució d’aquest paràmetre al llarg del cicle (figura 210) és difícil d’interpretar a cau-
sa, bàsicament, del poc paral·lelisme amb la corba de cabal. De totes maneres, se sap 
que la dissolució de la dolomita és molt més lenta que la de la calcita, és a dir, que les 
aigües més carregades en Mg han de ser aigües de trànsit lent per l’aqüífer. L’elevada 
concentració de Mg en aquestes aigües, junt amb la poca variació en el seu contingut 
i el poc paral·lelisme amb la corba de cabal, són indicadors d’un aqüífer poc carstificat 
pel qual, de manera generalitzada, les aigües transitarien lentament (Bakalowicz i Jus-
serand, 1986).

Magnesi (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 19.5 17.3 22.6 5.3 35

GR3 17.5 15.1 21.4 6.3 36

Taula 77: Concentració de magnesi a GR2 i GR3.

Figura 210: Variació del magnesi a GR2 i GR3.

3.3.5.6.6 Índex de saturació respecte la calcita (DpHc) i la pCO2 eq

Els valors mitjans d’DpHc al llarg del cicle hidrològic mostren que, en conjunt, les aigües 
que arriben a GR2 i a GR3 estan sobresaturades (taula 78).
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Les pCO2 mitjanes són clarament superiors a l’atmosfèrica i a la de dins del túnel, cosa 
que indica que aquestes aigües, al llarg de la seva infiltració, es van carregant de CO2 
(taula 79).

DpHc

mitjana mínim màxim n

GR2 0.28 0.08 0.50 35

GR3 0.20 0.02 0.45 36

Taula 78: DpHc a GR2 i GR3.

pCO2 (%)

mitjana mínim màxim n

GR2 0.160 0.093 0.50 35

GR3 0.130 0.074 0.204 36

Taula 79: pCO2 a GR2 i GR3.

Dels gràfics d’evolució temporal d’aquests dos paràmetres (figura 211) destaca el se-
güent:

a) l’estret paral·lelisme entre les corbes dels dos punts de mostreig, que sembla 
indicar que ambdós aportacions presenten un funcionament anàleg.

b) la poca variació que presenten els valors de pCO2 al llarg del cicle, que rea-
firma la idea que es tracta d’aigües de trànsit lent amb temps suficient per a 
carregar-se de CO2 al llarg de la infiltració (Bakalowicz, 1979, 1980), la qual 
cosa emmascara les variacions estacionals quant a la seva producció a nivell 
dels sòls. És cert que, tot i l’estret marge de variació amb què es presenta la 
pCO2 en aquestes aigües, a GR2 i de desembre a febrer els valors es mante-
nen per sota del 0.15%, de març a maig estan per sobre del 0.20%, de juny a 
setembre es mantenen entre 0.15% i 0.20% i a l’octubre tornen a baixar del 
0.15% Aquestes variacions mostren, encara que de forma molt atenuada, la 
influència de l’activitat biològica en la infiltració del CO2; de manera anàloga, 
i a causa de l’alta correlació negativa entre DpHc i pCO2, les aigües més so-
bresaturades apareixen entre desembre i febrer, coincidint amb les mínimes 
pCO2.

c) l’absència, almenys aparent, de paral·lelisme entre les corbes de DpHc i pCO2 
i les de cabal, fet que novament sembla evidenciar el trànsit predominantment 
lent d’aquestes aigües per una zona poc carstificada.
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Figura 211: Variació de la pCO2 i l’DpHc a GR2 i GR3.

3.3.5.6.7 Índex de saturació respecte la dolomita (Isd)

L’Isd mitjà al llarg del cicle hidrològic 1988-1989 és superior a GR2 que a GR3 (tau-
la 80). Tant en un punt com en l’altre les aigües tendeixen a sortir sobresaturades 
respecte la dolomita, fet que ve a corroborar que en l’aqüífer dominen les aigües de 
trànsit lent.

Isd

mitjana mínim màxim n

GR2 0.31 -0.06 0.73 24

GR3 0.17 0.17 0.68 26

Taula 80: Índex de saturació respecte a la dolomita (Isd) a GR2 i GR3.
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3.3.5.6.8 Sulfats

El contingut mitjà en SO4
2- al llarg del cicle hidrològic és netament superior a GR2 que a 

GR3 (taula 81). Tant en un cas com en l’altre són valors força elevats, no explicats per la 
litologia, i que coincideixen bastant bé amb els observats en aigües de pluja. El marge 
de variació a GR2 és molt més ample que el de GR3, punt en el qual es mantenen uns 
nivells bastant constants al llarg de tot el cicle.

Sulfats (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 13.1 9.0 21.6 12.6 35

GR3 8.6 6.5 11.7 5.2 36

Taula 81: Concentració de sulfats a GR2 i GR3.

La sèrie temporal a GR2 permet destacar els següents aspectes: (figura 212)

§ Entre els mesos de desembre i març la concentració de SO4
2- a l’aigua es manté 

molt constant i a nivells baixos (en relació amb el contingut mitjà al llarg del ci-
cle), coincidint amb una davallada constant del cabal.

§ A partir de mitjan abril s'aprecia un fort paral·lelisme entre la corba de SO4 i la de 
cabal, de manera que la concentració de SO4

2- és funció directa del cabal. El pri-
mer pic de cabal d’aquest període (4 de maig) s’origina després d’una temporada 
molt seca en la qual l’aqüífer estava donant cabals mínims. Aquest primer màxim 
de cabal origina el pic més marcat de SO4

2-, assolint la màxima concentració 
del cicle. Sembla probable que dos factors determinin aquest pic: d’una banda 
l’aportació directa a través de l’aigua de pluja i, de l’altra, l’efecte de l’evapotrans-
piració a nivell del sòl, la qual hauria provocat una certa reconcentració d’aquest 
ió, fàcilment solubilitzat per les aigües d’infiltració. A partir d’aquí, el cabal té 
tendència a disminuir i això coincideix amb una baixada dels nivells de SO4

2-, a 
causa, bàsicament, de la falta d’aportació d’aigües d’infiltració carregades amb 
aquest ió. Cada un dels posteriors pics de cabal genera un nou pic de SO4

2-, que 
ha d’estar relacionat amb l’aportació de l’aigua de pluja i la lixiviació del sòl.

El punt GR3 manté una sèrie cronològica molt constant, únicament trencada per un 
apreciable augment de la concentració de SO4 en l’inici del primer pic de cabal.

Sembla, per tant, que GR2 és més sensible als factors externs, i això pot indicar un grau 
de carstificació més elevat que l’apreciat a GR3 .
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Figura 212: Variació dels sulfats a GR2 i GR3.

3.3.5.6.9 Clorurs

El contingut mitjà en clorurs al llarg del cicle hidrològic a GR2 i GR3 és d’1.2 mg/l i 1.0 
mg/l respectivament (taula 82). Són valors baixos, que posen de manifest que l’aigua de 
pluja i, en menor proporció, l’evapotranspiració que es dóna en els sòls són responsa-
bles de l’aportació d’aquest ió. Les sèries cronològiques de tot el cicle (figura 213) són 
molt semblants en els dos casos, però apareixen molt deslligades de la corba de cabal, 
indicant, probablement, l’absència d’aigües d’infiltració ràpida en aquests aqüífers.

Clorurs (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 1.2 0.7 1.7 1.0 35

GR3 1.0 0.7 1.5 0.8 36

Taula 82: Concentració de clorurs a GR2 i GR3.

Figura 213: Variació dels clorurs a GR2 i GR3.
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3.3.5.7.10  Sodi i Potassi

El contingut mitjà en sodi és una mica més elevat a GR2 que a GR3, mantenint-se, però, 
en uns nivells molt baixos. Les concentracions mitjanes de potassi són molt baixes i 
coincideixen en un punt i en l’altre. Aquests ions es poden considerar elements traça 
de l’aqüífer (taules 83 i 84).

L’evolució d’aquests ions al llarg del cicle hidrològic (figura 214) indica un paral·lelisme 
molt estret entre els dos punts de mostreig, alhora que la poca variabilitat que presen-
ten i l’escassa coincidència amb la corba de cabal fan pensar en una pràctica absència 
d’aigües de trànsit ràpid en les estructures que alimenten GR2 i GR3.

Figura 214: Variació del potassi a GR2 i GR3.
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Sodi (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 0.66 0.45 1.0 0.55 35

GR3 0.49 0.30 0.9 0.6 36

Taula 83: Concentració de sodi a GR2 i GR3.

Potassi (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 0.15 0.08 0.23 0.15 35

GR3 0.14 0.08 0.30 0.22 36

Taula 84: Concentració de potassi a GR2 i GR3.

3.3.5.6.11  Nitrats 

Ambdós punts de mostreig tenen un mateix contingut mitjà en nitrats al llarg del cicle 
hidrològic estudiat (taula 85). Es tracta de concentracions molt baixes.

El gràfic corresponent a la seva evolució temporal (figura 215) mostra unes oscil·lacions 
força marcades, que segueixen un estret paral·lelisme en els dos punts mostrejats. 
Aquesta característica fa pensar que l’origen d’aquest ió a GR2 és equivalent al de GR3 
i que les estructures que els alimenten segueixen un esquema de funcionament sem-
blant. En aquestes sèries cronològiques també destaca la impossibilitat d’assimilar les 
oscil·lacions en el contingut de nitrats a canvis en els cabals.

Nitrats (mg/l)

mitjana mínim màxim rang n

GR2 0.83 0.0 2.0 2.0 35

GR3 0.65 0.0 1.3 1.3 36

Taula 85: Concentració de nitrats a GR2 i GR3.
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Figura 215: Variació dels nitrats a GR2 i GR3.

3.3.5.7 Conclusions

3.3.5.7.1 Esquema conceptual

L’anàlisi de l’hidrograma del conjunt d’aportacions permet calcular un volum dinàmic al 
voltant d’1.2 hm3, que indica que la zona inundada o saturada té una importància signifi-
cativa, mentre que el volum de trànsit és solament d’1.49 hm3. El correlograma i l’anàlisi 
espectral donen un efecte de memòria i un temps de regulació al voltant de 50 dies, que 
confirmen l’existència de reserves i, per tant, la importància de la zona saturada. Si s’apli-
ca la classificació de Mangin (1975 a, 1994 a) a l’hidrograma que originen el conjunt de 
brolladors (aportació total dels conductes càrstics), el resultat és un medi hidrogeològic 
de naturalesa no càrstica. És a dir, d’acord amb les observacions de terreny, es constata 
l’existència d’una estructura en la qual la carstificació a penes tindria desenvolupament.

La part de la zona saturada analitzada es pot definir com un medi discontinu en què la circulació 
sembla que es concreta únicament en conductes i estructures de feble o escassa carstificació, 
els quals estan separats per blocs calcaris aparentment sense circulació hídrica.

Es interessant recordar que la ressurgència de la Fou de Bor és a 1160 m, i que les boques 
S i N del túnel estan a 1175.6 m i a 1236 m respectivament. En aquest mateix sentit, les 
diferències en la temperatura dels diferents brolladors, amb un valor màxim d’1 ºC entre 
GR1 i TC-2270 m, expressen o indiquen un cert caràcter discontinu de la zona saturada 
i que les estructures que els alimenten tenen característiques relativament distintes. Això 
no obstant, aquestes diferencies no són importants, és a dir, en cap cas es pot parlar d’un 
medi amb estructures de naturalesa molt diferent: hi ha una relativa i molt poc marcada 
heterogeneïtat. La situació dels diferents brolladors suposa que s’impliquen estructures 
hidrogeològiques diferents, tant pel que fa a la zona saturada com a la zona no saturada, 
que implicarien també parts diferents de la conca d’alimentació.

En definitiva, les diferents aportacions (petits conductes càrstics del túnel) mostren 
característiques diferents que expressen una certa heterogeneïtat, però en un context 
de baixa carstificació i d’estructura més aviat homogènia que defineix la part de la zona 
saturada estudiada.
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Com a síntesi de les evolucions temporals a GR2 i a GR3 es poden destacar els se-
güents aspectes:

§ A GR2 el tipus d’evolució i resposta de la conductivitat i els bicarbonats semblen 
indicar la presència d'un cert magatzem d'aigua. La resta de paràmetres mos-
tren que a l'aqüífer domina la circulació de tipus lent, estretament lligada a un 
grau de carstificació poc important.

§ A GR3 tots els paràmetres demostren que la circulació lenta és dominant, cosa 
que indica, probablement, que l’estructura que l’alimenta està molt poc carsti-
ficada.

La situació, a l’interior del massís del Moixeró, dels punts de mostreig GR2 i GR3, així 
com de la resta de brolladors, indica que la circulació que els caracteritza és una circu-
lació hídrica profunda i així ha estat definida. Així mateix, partint de la situació en què es 
troben GR2 i GR3 es pot considerar que les estructures feblement carstificades que els 
alimenten s’ubiquen en una part clarament aigua amunt del sistema o unitat hidrogeològi-
ca a la qual pertanyen, doncs la surgència més important –la Fou de Bor– es troba a uns 8 
km, és a dir, a un distància considerable. De fet, com ja s’ha explicat, la hipòtesi més plau-
sible és que aquesta circulació hídrica profunda formi part del sistema de la Fou de Bor.

A partir de l’anàlisi de les dades, a diferents escales temporals, cicle i crescuda, i de les 
consideracions que aporten les anàlisis factorials, es fa evident que es tracta d’aporta-
cions hídriques pròpies d’un medi poc carstificat. La baixa variabilitat que s’observa en 
la pràctica totalitat de les variables assenyala també que ha de tractar-se d’un medi de 
carstificació molt limitada.

Les evolucions que s’observen de variables com l’DpH i la pCO2 tant a GR2 com a 
GR3 són les pròpies d’aigües d’infiltració lenta (Bakalowicz, 1980, 1981, 1995; Fleyfel 
i Bakalowicz, 1980; Freixes, 1986; Freixes et al., 1991 a; Mangin, 1975 a, 1988). Així el 
tipus de circulació que caracteritza els dos brolladors té una influència molt marcada 
d’aigües d’infiltració lenta.

Així mateix, les anàlisis factorials de components principals realitzades aporten informa-
ció interessant en aquest sentit. L’ACP realitzada amb els dades del total de punts mos-
trejats al túnel i galeries de reconeixement té el factor I com a factor mineralització (amb 
la temperatura associada amb una correlació forta i positiva) i el factor II amb una clara 
oposició de la pCO2 i l’DpH, indicant que existeixen condicions de bescanvi entre la fase 
líquida i gasosa i, per tant, assenyalant el paper important de les aigües d’infiltració lenta.

L‘ACP realitzada a GR2, com ja s’ha vist, té un factor II d’interpretació problemàtica. 
Això no obstant, el factor I mostra l’oposició entre la pCO2 i l’DpH, indicant molt bé 
l’existència d’unes bones condicions de bescanvi entre la fase líquida i la fase gaso-
sa. El factor II que oposa el Ca2+ i la T (els HCO3

- no estan ben definits) és el que no 
té una interpretació fàcil, però es podria assimilar al factor mineralització. A l’ACP de 
GR3 el factor I, també el defineix l’oposició entre la pCO2 i l’DpH, que reflecteix molt bé 
l’existència de condicions de bescanvi entre les fases líquida i gasosa i, el factor II, el 
defineixen els HCO3

-, Ca2+..., es tracta del factor mineralització.

Per tant, les evolucions dels paràmetres pCO2 i l’DpH a GR2 i GR3 i les ACP realitza-
des per al conjunt de punts d’aigua i, sobretot, per a GR2 i GR3, permeten remarcar 
la importància de la infiltració lenta i la seva influència en la circulació hídrica profunda 
estudiada.
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Per les observacions de la morfologia dels conductes realitzades al túnel i galeries de 
reconeixement també es constata que es tracta de conductes de seccions de l’ordre 
d’1 m2 o inferiors en tots els casos, és a dir, que en cap cas els conductes són impor-
tants i els cabals aportats pels diferents punts d’aigua tampoc ho són. És molt possible 
que la situació dels conductes correspongui a la zona saturada o bé a la zona de trans-
ició de la zona d’infiltració a la zona saturada: zona d’escorrentiu subterrani, però amb 
una marcada influència de la infiltració lenta i un paper menor de la infiltració ràpida 
(Mangin, 1975 a, 1988; Bakalowicz i Mangin, 1980; Bakalowicz, 1979 a, 1995; Ramo-
neda et al., 1999).

L’existència d’un cert grau d’heterogeneïtat dins de la zona saturada investigada que-
da perfectament expressada per les diferències que presenten els paràmetres fisico-
químics mesurats en les diferents aportacions. Les diferències són apreciables en el 
mostreig general: el flux aportat per cada aportació és diferent i la temperatura –tot i 
que els punts d’aigua estan, pràcticament, a la mateixa cota altimètrica– és significati-
vament diferent d’uns punts a altres. I, finalment, les característiques químiques quant 
a la mineralització, grau de saturació i altres paràmetres són també distintes. A més, el 
seguiment experimental dels punts GR2 i GR3 ha posat de manifest diferències en les 
respectives evolucions i un funcionament (i estructura) lleugerament contrastat.

En síntesi, es pot afirmar que la zona saturada no és un continu, que existeixen diferents 
punts de surgència i estructures càrstiques de característiques diferents, però molt 
poc marcades. Així, en el medi hidrogeològic hi hauria una certa heterogeneïtat, però 
d’escassa significació. En definitiva, les observacions experimentals indiquen que la 
carstificació no és important, mentre que l’estructura no és completament homogènia.

3.3.5.7.2 Recursos hídrics, gestió i sostenibilitat

El volum dinàmic d’uns 1.2 hm3, avaluat pel conjunt d’aportacions, és prou significatiu i, 
per tant, existeixen unes reserves susceptibles d’explotació. Les diferents aportacions 
hídriques han estat utilitzades una vegada el túnel inicià la seva activitat com a infraes-
tructura viària. En efecte, el cabal de les diferents aportacions (més el cabal que aporta 
part de la capçalera del Gréixer) és captat per a l’aprofitament en una minicentral hi-
droelèctrica que dóna autonomia energètica al Túnel del Cadí i als seus equipaments.68

Així mateix, l’aportació GR2 alimenta un reservori artificial d’interès estratègic en cas 
d’incendi a l’interior del túnel; aquest reservori es troba a l’extrem septentrional de la 
galeria de reconeixement S i a tocar mateix del túnel viari.

La captació i canalització de les aportacions que brollen a l’interior del túnel i galeries de 
reconeixement suposen una sostracció de recursos i una disminució de la zona satura-
da de l’aqüífer o sistema hidrogeològic, que, com ja s’ha comentat, molt possiblement 
sigui el sistema de la Fou de Bor.

Per acabar, cal tenir present que una infraestructura com el Túnel del Cadí, que es 
desenvolupa en la zona saturada d’un aqüífer, constitueix una font potencial de con-
taminació si es considera la important activitat de transport de substàncies tòxiques i 
contaminants, tot i que el pas de vehicles es faci amb mesures de control preventives. 
En aquest sentit, els conductes càrstics que foren tallats –tant els afluents (surgències 
o brolladors) com els que haurien quedat inactius– haurien d’estar completament aïllats 
del túnel i de la seva activitat com a infraestructura viària. Així mateix, cal dir que la in-
fraestructura de captació –canalitzacions i dipòsits– de les aigües que afloren al túnel 
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i galeries de reconeixement hauria d’estar completament aïllada tant de l’estructura 
funcional de l’aqüífer com del túnel i la seva activitat, però es difícil que aquest aïllament 
sigui total i, per tant, en un grau més o menys important, existeix un risc de contamina-
ció si es produeix un vessament accidental. Aquest risc inclou tant les aigües drenades 
artificialment com el mateix aqüífer.
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4 CONCLUSIONS GENERALS

4.1 L’aproximació hidrològica funcional en l’anàlisi del carst

Els resultats obtinguts han permès constatar l’interès de la metodologia d’enfocament 
sistèmic i de l’aproximació funcional en la recerca de diferents exemples d’aqüífers en 
roques carbonàtiques dels Pirineus de Catalunya.

La recerca ha suposat l’adquisició de dades experimentals des de diverses disciplines 
hidrològiques –hidrodinàmica, hidrogeotèrmia i hidrogeoquímica–, que s’han conside-
rat i aplicat des del punt de vista de l’anàlisi global que introdueixen l’enfocament sis-
tèmic i l’aproximació funcional.

En aquest sentit, la recerca des de les diferents disciplines hidrològiques estableix un 
marc interdisciplinari que ha facilitat l’esquematització de cadascun dels sistemes estudi-
ats i la definició d’iniciatives orientades a una gestió sostenible dels seus recursos hídrics.

4.2 Grau de carstificació i estructura de drenatge

La metodologia utilitzada ha permès caracteritzar el grau de carstificació que presenten 
els diferents aqüífers i també el desenvolupament de la seva estructura de drenatge.

A la Val d’Aran és possible reconèixer exemples amb diferències molt marcades en el 
grau de carstificació (figures 216 i 217). Des dels escassament càrstics, com el sistema 
de la Font d’Aigüèira, fins els clarament càrstics, com el sistema de Uelhs deth Joeu, 
però, a més, hi ha exemples amb una situació intermèdia, com els sistemes de Lastoar 
i Tèrme-Pila. En el cas del sistema de Tèrme-Pila, amb la possibilitat excepcional d’ob-
servar, gràcies a les dues surgències, una part més carstificada aigua amunt (Font de la 
Pila) i una part poc o incipientment carstificada aigua avall (Font de Tèrme).
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El sistema aranès de Joeu té una estructura binària molt marcada i una carstificació re-
lativament important, entre un grau mitjà i elevat. Segurament es tracta del sistema amb 
la carstificació més desenvolupada dels exemples estudiats en aquest treball; la part 
no càrstica del sistema té una complexitat considerable i importants reservoris hídrics 
permanents i temporals.

Mentre que el sistema d’Aigüèira (assimilable a un sistema de tipus monàdic), per la 
feble i quasi inexistent carstificació que caracteritza la part profunda de l’aqüífer, es pot 
considerar un exemple únic en el context dels aranesos. La classificació basada en els 
paràmetres “i” i “k” i l’anàlisi de correlació i espectral el situen en el límit del domini dels 
aqüífers de caràcter escassament càrstic.

Els sistemes aranesos de Lastoar i Tèrme-Pila són de tipus binari, amb una estructura 
càrstica més desenvolupada aigua amunt que aigua avall, relativament senzilla i ben 
definida a Lastoar i més complexa a Tèrme-Pila. La part impermeable de l’estructura 
binària és més important a Tèrme-Pila que a Lastoar.

Com abans s’ha comentat, en el cas de Tèrme-Pila és necessari matisar i remarcar que les 
dues ressurgències del sistema aporten informació ben diferent i indiquen l’existència de 
dues parts en què l’estructura del medi hidrogeològic és diferent i contrastada. La Font de 
la Pila (Uelh de Sascorjada) drena la part d’aigua amunt del sistema, que està més cars-
tificada, mentre que Tèrme drena la part d’aigua avall, d’escassa carstificació (i, en part, 
l’estructura situada aigua amunt més carstificada). Les característiques hidrodinàmiques, 
tèrmiques i hidrogeoquímiques observades a la Font de Tèrme són relativament compara-
bles i presenten moltes analogies amb les de la Font d’Aigüèira (Freixes et al., 1998 a, b).

A més de les diferències en el grau de carstificació, és possible conèixer i identificar 
el grau de desenvolupament de l’estructura de drenatge. De fet, com ja s’ha comentat 
anteriorment, el desenvolupament de l’estructura de drenatge és el que imprimeix el 
caràcter càrstic als aqüífers en roques calcàries (Mangin, 1975 a, Mangin 1994 a, 1996; 
Bakalowicz i Mangin, 1980; Freixes et al., 1998 a, b)

L’aqüífer de Joeu tindria una estructura de drenatge ben desenvolupada (pròpiament 
de mitjanament desenvolupada a ben desenvolupada).

L’anàlisi de les respostes hidrològiques del sistema d’Aigüèira indica la inexistència 
d’estructura de drenatge. En el sistema de Lastoar, l’estructura de drenatge tindria un 
cert desenvolupament. En el cas de la ressurgència de Tèrme, situada a la part d’aigua 
avall del sistema de Tèrme-Pila, l’estructura de drenatge és pràcticament inexistent 
(com a molt, té un desenvolupament incipient), però estaria clarament desenvolupada 
a la part d’aigua amunt drenada per la Font de la Pila.

Les anàlisis factorials de components principals (ACP) contribueixen a la definició de la 
diversitat de models conceptuals dels sistemes aranesos. Els dos exemples extrems: 
Joeu, el més carstificat i, Aigüèira, el que ho està menys, es caracteritzen per unes ACP 
completament diferents. L’ACP de Joeu fa evident la importància del flux (de la hidro-
dinàmica) i de l’estructura de drenatge de dalt a baix que caracteritza el sistema, que 
a més està d’acord amb l’esquema estructural original: és un sistema marcadament 
binari. El cabal s’oposa a la mineralització (HCO3

- i Ca2+...) i a la pCO2 (factor I). La mi-
neralització més important correspon al període de tendència a l’esgotament. A Joeu la 
informació sobre el paper del sistema calcocarbònic (pCO2 i DpH) està molt influïda pel 
flux. La importància quantitativa de les aigües d’infiltració ràpida i sobretot en pèrdues 
(que es comporten més aviat com un sistema termodinàmic tancat) influeixen la infor-
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mació que podria aportar el sistema calcocarbònic: no hi cap correlació entre la pCO2 i 
l’DpH, mentre que els cabals més elevats determinen les pCO2 més febles.

Figura 216: Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua als sistemes de la Val d’Aran.

Figura 217: Distribució de freqüències de la mineralització als sistemes de la Vall d’Aran

A Aigüèira succeeix completament a l’inrevés. La mineralització (HCO3
- i Ca2+) s’associa 

al cabal amb un correlació forta i positiva. La temperatura s’oposa a la mineralització. 
A la crescuda estacional (període de cabals més elevats ) es mobilitzen aigües més 
mineralitzades (reservori de l’aqüífer) i augmenta progressivament la mineralització de 
les aigües de recàrrega (per incorporació del CO2); així mateix, les aigües menys mi-
neralitzades corresponen al període d’aigües de cabals més baixos (i de tendència a 
l’esgotament), tanmateix al llarg del cicle hidrològic i a tota al conca del sistema hi ha 
unes evidents condicions de bescanvi entre la fase gasosa i la líquida (solució) (factor 
II) Aquest procés és característic del funcionament del sistema. I, recordem, que al sis-
tema d’Aigüèira els afloraments calcaris són un continu des de la Font d’Aigüèira fins a 
les parts més elevades del sistema (l’esquema estructural de partida és monàdic).
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El sistema de Lastoar té una carstificació significativa (en part disfuncional) i una 
estructura de drenatge en part comparable amb la de Joeu i amb la part d’aigua 
amunt del sistema Tèrme-Pila. El factor I és el factor temps de permanència de l’ai-
gua a l’aqüífer i també el temps de transit. El factor II, de manera poc marcada, indica 
l’existència de condicions de bescanvi de les fases liquida i gasosa, segurament, en 
relació a la important estructura càrstica de la zona no saturada situada a la conca 
del sistema. El comportament de Lastoar és comparable amb el de Joeu i amb el que 
s’observa a la ressurgència de la Pila, que drena la part d’aigua amunt del sistema 
Tèrme-Pila.

Tèrme-Pila té l’interès enorme de presentar dues possibilitats d’observació del funcio-
nament i l’estructura del sistema: Termè situada a la part d’aigua avall que presenta una 
escassa carstificació i Pila a la part d’aigua amunt, més carstificada. Tèrme en connexió 
amb una zona saturada sense estructura de drenatge i amb una zona no saturada ben 
definida (aflorament de la serra de Guarbes) que permet el bescanvi de la fase gasosa 
i la fase líquida, com s’observa a l’ACP per la correlació marcada i negativa de la pCO2 
(factor I i II) i l’DPH (factor II). I, Pila, que informa de la zona inundada de la part d’aigua 
amunt del sistema que té una ben desenvolupada estructura de drenatge i disponibilitat 
de CO2 per a la dissolució i que encara reflecteix, però poc, les condicions de bescanvi 
de les fases líquida i gasosa existents aigua amunt a l’estructura càrstica de la zona no 
saturada de l’alt Unhòla, que l’alimenta.

El sistema de Tèrme-Pila mostra analogies d’una banda amb Aigüèira (factor II), com ho 
reflecteix la informació que aporta la ressurgència de Tèrme que indica una estructura 
poc carstificada de la zona saturada d’aigua avall (pla factorial I-II de l’ACP de Tèrme) i, 
d’altra banda analogies amb Joeu i Lastoar pel que fa a la part d’aigua amunt (del sis-
tema Tèrme-Pila), amb estructura de drenatge, què és la que, principalment, es drena 
per la ressurgència de la Pila.

La recerca realitzada a la Val d’Aran fa evident que en un mateix context físic s’hi poden 
trobar sistemes carbonàtics de característiques hidrològiques i càrstiques completa-
ment diferents.

En els sistemes de l’alt Llobregat i l’alt Segre s’observen també característiques càrsti-
ques diferents que indiquen estadis evolutius distints (figures 218 i 219).

En els sistemes o carsts de les Fonts del Llobregat i Fonts del Bastareny, la carstifi-
cació és evident, però amb diferents graus de desenvolupament i amb estructures de 
drenatge també distintament desenvolupades. En aquests exemples la carstificació és 
moderada i, en general, inferior a un grau mitjà. La carstificació és més important al 
carst del Bastareny que al de les Fonts del Llobregat. L’estructura de drenatge tindria 
un desenvolupament apreciable en el sistema de les Fonts del Llobregat i estaria mitja-
nament desenvolupada en el de les Fonts del Bastareny.

El carst de la Fou de Bor, situat a l’alt Segre, en el límit de la depressió tectònica de la 
Cerdanya, és l’únic dels exemples estudiats, que té, com a característica física remar-
cable, un important desenvolupament de l’estructura tectònica postalpina. Aquest sis-
tema ha experimentat una evolució complexa i s’observa un aprofundiment progressiu 
del nivell de base fins a la Fou, que és la surgència principal del sistema. Una part de 
l’estructura càrstica és inactiva i està penjada en relació amb la circulació actual del 
sistema. El sistema sembla caracteritzar-se per una carstificació i una estructura de 
drenatge relativament ben desenvolupades.
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Figura 218: Distribució de freqüències de la temperatura de l’aigua als sistemes de l’alt Llobregat 
i alt Segre.

Figura 219: Distribució de freqüències de la conductivitat als sistemes de l’alt Llobregat i alt 
Segre.

Els sistemes de les Fonts del Llobregat i de la Fou de Bor són de tipus compost, és a dir, 
les seves fonts o surgències serien el punt de descàrrega o de confluència de diversos 
sistemes elementals. Aquest tipus d’organització introdueix una complexitat notable en 
el funcionament i estructura d’aquests sistemes.
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Els conductes càrstics de les galeries de reconeixement del Túnel del Cadí (Penyes 
Altes de Moixeró) es caracteritzen per una carstificació incipient i poc desenvolupada i 
es fa evident una zona saturada amb un volum dinàmic significatiu. Aquesta circulació 
subterrània profunda del Moixeró segurament ha de tenir relació amb la descàrrega 
natural existent al vessant N del massís, en el mateix límit del massís i la fossa de la 
Cerdanya, on es troba la Fou de Bor.

En resum, la perspectiva hidrogeològica i experimental del treball ha fet possible la carac-
terització del fenomen de la carstificació en diferents exemples d’aqüífers dels Pirineus de 
Catalunya. A més, a cada sistema ha estat possible una aproximació a la situació espacial 
de la carstificació: més desenvolupada aigua amunt que aigua avall als sistemes de Las-
toar, Tèrme-Pila, Bastareny i Joeu, encara que a Joeu es pugui considerar que hi ha una 
carstificació relativament ben desenvolupada al llarg de tot el perfil longitudinal de l’aqüífer 
i, en el cas particular d’Aigüèira, escassament desenvolupada a la zona saturada i, segu-
rament, més important a la zona no saturada i a l’epicarst que no pas a la zona saturada.

L’anàlisi indica que cada sistema té les seves pròpies característiques, és a dir, la cars-
tificació té uns resultats diferents en cada cas i, en conseqüència, existeix una diversitat 
de sistemes (Freixes et al., 1998 b, 2000; Mangin, 1975 a, 1982 b; Bakalowicz i Mangin, 
1980). L’explicació de aquesta diversitat es troba en el potencial de carstificació que 
controla la seva gènesi i, en definitiva, la seva evolució (Mangin, 1975 a, 1978 c, 1982 b; 
Freixes, 1995 a; Prigogine, 1974; Klimchouk et al., 2000). El potencial de carstificació 
determina l’originalitat de cada sistema càrstic.

Figura 220: Els sistemes de la Val d’Aran, alt Llobregat i alt Segre segons els índexs “i” i “k” 
(Mangin 1975 a; 1994 a).
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Tots els exemples estudiats presenten característiques diferents (figures 220 i 221). Els 
investigats a la Val d’Aran són marcadament diferents entre si tot i desenvolupar-se en 
el mateix context físic. En aquest sentit, el fort contrast entre les característiques dels 
sistemes de Joeu i Aigüèira és molt il·lustratiu. La situació intermèdia entre un i altre 
sistema la defineixen els sistemes de Lastoar i Tèrme-Pila.

El mateix succeeix amb els exemples de l’alt Llobregat i l’alt Segre. Cadascun dels 
sistemes, Fou de Bor, Fonts del Llobregat i Bastareny, presenta característiques parti-
culars i originals. A més, existeix un marcat contrast en els seus esquemes o models 
conceptuals.

Figura 221: Classificació dels sistemes de la Val d’Aran, alt Llobregat i alt Segre segons l’anàlisi 
de sèries temporals.
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4.3 El factor hidrodinàmic en el potencial de carstificació

Els sistemes estudiats es poden definir com d’alta muntanya. Aquesta característica, 
òbviament, és més important en els exemples de la Val d’Aran que en els del Llobregat 
i el Segre –és evident, simplement a partir de l’observació de les característiques físi-
ques, que en el sistema de Joeu les condicions d’alta muntanya són més marcades que 
al sistema de les Fonts del Llobregat–, però la definició com a sistemes d’alta muntanya 
és palesa en tots els casos. La condició muntanyenca dels sistemes, tot i presentar, su-
posadament, factors favorables a la carstificació, no s’ha traduït en tots els casos en un 
desenvolupament important d’aquesta. El sistema d’Aigüèira, per la feble carstificació 
que presenta –pràcticament inexistent a la zona saturada–, és un exemple paradigmà-
tic. En canvi, l’exemple de Joeu, que té les característiques físiques més favorables (un 
potencial de carstificació fort, és a dir, més marcat), és el que, consegüentment, té un 
grau de carstificació més elevat i una estructura de drenatge més desenvolupada si es 
compara amb tots els estudiats en els Pirineus de Catalunya.

La importància de la hidrodinàmica es fa evident a partir de l’anàlisi del potencial H2O-
CO2 com a factor del potencial de carstificació.

La carstificació a l’alta muntanya aranesa és important quan el relativament limitat flux 
de CO2 que s’incorpora en els processos de carstificació és compensat per les consi-
derables aportacions hídriques a les pèrdues. És a dir, la carstificació és més important 
quan existeix una circulació superficial organitzada i engolidors que incorporen cabals 
elevats a la infiltració ràpida. Això a l’Aran és palès en els sistemes de marcada estruc-
tura binària: Joeu i Tèrme-Pila; la ressurgència de la Pila descarrega el 80% del volum 
de trànsit del sistema.

Per tant, es pot concloure que en els sistemes aranesos es fa evident la importància de 
la hidrodinàmica com un factor fonamental de la carstificació.

La influència més mediterrània en els sistemes de l’alt Llobregat i l’alt Segre també es 
tradueix en una més elevada producció de CO2 als sòls i, en general, en una major in-
corporació de CO2 a la circulació càrstica.

El sistema del Bastareny es caracteritza per una carstificació moderada que potser es 
pot explicar a partir d’un potencial de carstificació poc o no gaire important, doncs, en 
el factor o potencial H2O–CO2, el potencial H2O no sembla particularment important. A 
més, el caràcter més aviat valclusià que té el sistema també s’explicaria a partir d’un 
potencial de carstificació poc o no gaire important.

Altra vegada, l’explicació sembla trobar-se en el paper de la hidrodinàmica. En efecte, 
el sistema del Bastareny és un carst essencialment monàdic i, almenys a la part alta de 
la conca, no hi una infiltració massiva en pèrdues d’elevat cabal. No obstant, cal apro-
fundir en aquesta reflexió, doncs hi altres aspectes encara no suficientment estudiats a 
la conca (cursos superficials en els límits del sistema que poden ser objecte de captura 
càrstica…).

4.4 Recursos estratègics i sostenibilitat

La metodologia ha posat en evidència la importància dels recursos i reserves hídriques 
(taula 86), així com la seva situació en l’estructura del sistema: a la part superficial im-
permeable, a l’epicarst, a la zona no saturada o bé a la saturada. Un aspecte essencial 
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i destacat és conèixer la importància de les reserves de la zona inundada o saturada i la 
possibilitat o no que hi hagi reserves profundes. Els sistemes estudiats observen, però, 
moltes possibilitats de regulació, i no únicament amb la captació de les reserves de la 
zona saturada.

En efecte, alguns dels exemples estudiats, per la complexitat de la seva estructura, 
presenten reserves o recursos hídrics de diferent naturalesa i ubicats en diferents parts 
del sistema (Freixes et al., 1999 b; 2000). En aquest sentit, l’exemple més paradigmàtic 
és el sistema de Joeu. Al carst de Joeu, les reserves, de caràcter permanent o temporal, 
es troben tant a la conca impermeable i a l’epicarst, com a les zones no saturada i inun-
dada del sistema. En aquest sistema, el mantell nival i les glaceres, independentment 
de l’aqüífer, són reservoris importants.

El mantell nival, però, amb menor o major desenvolupament, és característic de la tota-
litat dels exemples d’alta muntanya estudiats i particularment important en els aranesos 
(Joeu, Lastoar, Tèrme-Pila i Aigüèira). Dels exemples de l’alt Llobregat i l’alt Segre, el 
sistema que possiblement té un desenvolupament més important del mantell de neu és 
el del Bastareny.

SISTEMA ÀREA (km2)
VOLUM DE 

TRÀNSIT (hm3)
VOLUM  

DINÀMIC (hm3)

RESERVES 
PROFUNDES 

(*)

JOEU 30 50 1-3 Sí

LASTOAR 3.9 5-6 1 Sí

TÈRME - PILA 10 15 4 Sí

AIGÜÈIRA 13 8-10 3-4 Sí

BASTARENY 55-60 46.19 11.4 Sí

FONTS LLOBREGAT 35 28.3 3.7 Sí

FOU DE BOR 10-15 5.8 1.3 Sí

MOIXERÓ  
(TÚNEL CADÍ) Indeterminada 1.6 1.2 Sí

Taula 86: Recursos i reserves dinàmiques dels sistemes de la Val d’Aran, alt Llobregat i alt Segre. (*) Possi-
bilitat d’existència de reserves profundes (estructura geològica favorable).

El mantell nival, tant a l’Aran com a l’alt Llobregat i l’alt Segre, té un paper significatiu en 
el funcionament hidrològic i en la regulació dels diferents sistemes. Per tant, les parts 
altes de les conques càrstiques tenen possibilitats particulars de regulació mitjançant 
l’emplaçament de barratges d’alçada tal com s’ha fet, des de sempre, en els carsts iu-
goslaus. Aquest tipus de regulació té unes condicions encara més favorables i paleses 
quan els carsts són d’estructura binària i les conques és desenvolupen en materials 
impermeables (Lastoar, Tèrme-Pila i Joeu).

No obstant, l’estructura bàsica, des del punt de vista de la seva funció de reservori, és 
la zona inundada.

La importància de la zona saturada o inundada s’ha avaluat i considerat des de dife-
rents aproximacions: des d’un punt de vista quantitatiu amb el càlcul del volum dinàmic 
i semiquantitativament amb l’anàlisi de correlació i espectral (temps de memòria i regu-
lació…); de forma qualitativa, l’anàlisi de la geologia o del perfil longitudinal de l’aqüífer 
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–valclusià o jurassià– també poden ajudar a considerar l’existència o no de reserves 
profundes i orientar la seva explotació i gestió.

En els sistemes estudiats s’ha pogut aproximar la importància de la zona inundada mit-
jançant el càlcul del volum dinàmic. Els resultats obtinguts permeten afirmar que hi ha 
reservoris que es poden considerar importants o molt importants: Aigüèira, Bastareny, 
Tèrme-Pila i Fonts del Llobregat. En els altres exemples les reserves no són tant impor-
tants, però en cap cas menyspreables: Lastoar i Fou de Bor. En el cas del sistema de 
Joeu, considerant el seu funcionament permanentment influenciat, és necessària una 
aproximació més aprofundida i rigorosa, però el valors obtinguts no són menysprea-
bles.

A partir de l’anàlisi de l’estructura tectònica profunda i del perfil longitudinal, els siste-
mes de les Fonts del Llobregat i del Bastareny sembla que puguin tenir reserves profun-
des i, possiblement, també els sistemes d’Aigüèira i de Tèrme-Pila.

Tant les avaluacions del volum dinàmic com la possibilitat que hi hagi reserves pro-
fundes permeten constatar l’interès dels reservoris de la zona saturada dels sistemes 
estudiats.

El coneixement de l’estructura de la zona saturada o inundada té un enorme interès 
des de la perspectiva de les estratègies d’explotació que hauran d’optimitzar el tipus 
d’explotació i captació i, en definitiva, la gestió més indicada en cada cas. També es 
indispensable per a desenvolupar iniciatives de protecció dels aqüífers.

No s’ha realitzat un treball exhaustiu i aprofundit sobre l‘estructura de la zona saturada 
dels sistemes investigats, però es poden aportar algunes idees interessants a partir 
dels càlculs i les anàlisis duts a terme a la zona inundada i a partir, així mateix, de les 
consideracions realitzades sobre els graus de carstificació i el desenvolupament de 
l’estructura de drenatge.

El sistema d’Aigüèira és el paradigma d’un sistema sense estructura de drenatge a la 
zona inundada. No és possible reconèixer la diferenciació entre drenatge i sistemes 
annexos perquè senzillament no hi es. En conseqüència, l’estructura és homogènia i 
sense carstificació. En tot cas, la carstificació tindria un cert desenvolupament més im-
portant aigua amunt del sistema, però així mateix seria feble o poc important. La zona 
inundada es podria assimilar a un medi hidrogeològic homogeni i continu, pràcticament 
sense diferenciació en les estructures de buits. En aquest exemple, que l’anàlisi hidro-
dinàmica defineix com a escassament càrstic, l’estructura de la zona saturada és la 
d’un medi fissurat.

En els sistemes de les Fonts del Llobregat, Bastareny i Joeu, que es caracteritzarien per 
un drenatge més o menys desenvolupat, obligatòriament ha d’existir una diferenciació 
dels buits càrstics, és a dir, han d’existir estructures de drenatge i altres amb la funció 
de reservori (sistemes annexes al drenatge) (Mangin, 1975 a; Freixes, 1993; Marsaud, 
1997). Aquesta diferenciació d’estructures ha de ser, lògicament, menys important o 
marcada a les Fonts del Llobregat i més al sistema de Joeu (en el supòsit que en aquest 
existeixin estructures amb funció de reservori). Així mateix, la relació espacial entre els 
sistemes annexes i el drenatge és diferent segons com sigui el perfil longitudinal del 
sistema (valclusià o jurassià).

L’interès del coneixement de l’estructura i de l’organització de la zona inundada, així 
com el de l’aqüífer en general, va molt més enllà de la definició del model conceptual i 



CONCLUSIONS GENERALS

519

té un gran interès des del punt de vista de la hidrologia operativa, doncs permet orientar 
l’explotació i la gestió futura dels reservoris, i també la definició d’estratègies i inicia-
tives de protecció i sostenibilitat (Freixes et al., 1996 a, 1998 d; Monterde, 1998 a, b; 
Marsaud, 1996, 1997; Doerfliger, 1996; Zwahlen, 2003).

Els recursos hídrics avaluats en els aqüífers de la Val d’Aran, alt Llobregat i alt Segre 
tenen un considerable valor patrimonial i estratègic. La planificació territorial dels Piri-
neus (i més en general, la de Catalunya) hauria d’observar la disponibilitat de recursos 
d’aigua i introduir aquest aspecte en el seus objectius.

4.5 Prospectiva

El coneixement aportat pel conjunt de recerques estableix un marc de treball d’interès 
per a l’assaig de noves metodologies en hidrologia subterrània i per al desenvolupa-
ment de recerques des de l’aproximació hidrobiològica i ecològica que completarien la 
perspectiva interdisciplinària dels estudis hidrològics ja realitzats.

El desenvolupament de noves metodologies orientades al coneixement del funciona-
ment i l’estructura dels sistemes ha de permetre aprofundir en les característiques dels 
reservoris, qüestió fonamental per a la hidrologia operativa (traçadors, cartografies i 
GIS, modelització).

El treball desenvolupat ha permès fer èmfasi en el valor estratègic i patrimonial d’al-
guns dels exemples més significatius dels aqüífers en roques calcàries dels Pirineus de 
Catalunya. No obstant, l’esforç realitzat fins ara s’ha centrat en uns pocs exemples. La 
recerca hidrogeològica dels Pirineus de Catalunya, encara poc desenvolupada, neces-
sita ser represa amb una metodologia d’enfocament sistèmic, experimental i interdisci-
plinària. Ara cal fer l’esforç de planificar-la i desenvolupar-la.

L’explotació racional, la protecció i la sostenibilitat dels reservoris càrstics constitueixen 
un repte que només el coneixement i la recerca orientada poden fer possible.

En aquest sentit, els escenaris que comencen a definir-se a partir de l’idea de reequi-
libri territorial de Catalunya i l’interès i la necessitat de potenciar un desenvolupament 
sostenible del territori pirinenc exigeixen un coneixement rigorós i exhaustiu dels seus 
recursos hídrics i de la seva disponibilitat.

El treball que ara es conclou indica l’existència de sistemes amb reservoris hídrics con-
siderables i amb aigua d’alta qualitat que fins ara no havien estat avaluats. Aquests sis-
temes tenen un interès particularment rellevant com a potencials reservoris estratègics 
per a l’abastament d’aigua potable (Freixes et al., 1996 a, 1999 b; Pascual et al., 1996; 
Freixes, 2003), però, òbviament, també poden ser interessants per a altres tipus d’usos. 
És en aquesta línia de coneixement i recerca que cal insistir.

Més enllà dels exemples estudiats, les recerques futures s’haurien de concretar en la 
interessant diversitat d’aqüífers en roques carbonàtiques, situats en les diferents grans 
estructures de l’àmbit dels Pirineus.

A les unitats superiors cal referir la unitat sudpirinenca central, eminentment carbonà-
tica, que té diferents subunitats estructurals d’interès hidrogeològic: Serres Marginals, 
Port del Compte, Montsec, Bóixols i Pedraforca. A la part més oriental hi ha els mantells 
de l’Empordà, amb el massís del Montgrí i les unitats de Figueres.
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A les denominades unitats inferiors cal destacar la unitat Cadí, de gran extensió i en la 
qual es troben els sistemes càrstics estudiats a l’alt Llobregat i l’alt Segre. La unitat Cadí 
té nombroses estructures o subunitats geològiques d’interès hidrogeològic, com és el 
cas del sinclinal de Ripoll on es troba el carst del Bastareny; aquesta estructura, més a 
l’E, a la vall del Ter, presenta també un interès hidrogeològic notable. A la unitat Cadí hi 
destaquen també el relleus carbonàtics de serra Cavallera, amb varis sistemes d’interès 
hidrogeològic. Així mateix, en el límit oriental de la unitat Cadí amb la conca de l’Ebre 
hi ha l’interessant sistema de la Garrotxa-Banyoles, un dels aqüífers d’àmbit regional 
de major extensió de Catalunya i que alhora determina l’existència de la zona límnica 
més important del país. També formen part de les unitats inferiors l’estructura de les 
Nogueres, l’apilament antiforme del Freser, la unitat d’Orri on hi ha els sistemes de Joeu 
i Lastoar i la unitat de Pallaresa on es troben els sistemes d’Aigüèira i Tèrme-Pila; en 
totes aquestes unitats estructurals, les formacions carbonàtiques tenen un desenvolu-
pament considerable i existeixen interessants possibilitats de recerca hidrogeològica.

La nova planificació hidrològica hauria d’observar les aigües subterrànies com un re-
curs estratègic, aprofundir en el seu coneixement i considerar les diferents possibilitats 
d’implicar aquests recursos i els seus reservoris en un marc de gestió sostenible de 
l’aigua. Les aigües subterrànies permeten definir una gran diversitat d’estratègies de 
gestió: disposar del recurs allà on es necessita, diverses alternatives de regulació, re-
càrrega artificial, ús coordinat amb altres recursos, suport en situacions de sequera, 
disponibilitat d’estructures-magatzem en el cas d’importació de recursos o dels origi-
nats per la dessalinització i la reutilització…

Però, sobretot, és necessari desenvolupar una recerca rigorosa en les unitats hidro-
geològiques poc o no estudiades. En aquest sentit, els Pirineus, que constitueixen la 
meitat del territori de Catalunya, haurien de ser objecte d’una iniciativa planificada que 
aportés un coneixement tant quantitatiu com qualitatiu dels recursos hídrics subterra-
nis. Aquesta informació hauria de ser fonamental en la nova planificació territorial dels 
Pirineus, però, a més a més, les aigües subterrànies dels Pirineus –de gran valor es-
tratègic– també es podrien considerar en situacions crítiques com les que pateix l’àrea 
barcelonina. En definitiva, és necessari fer un plantejament obert i considerar altres 
possibilitats en la utilització d’aquests recursos –per la seva disponibilitat i excel·lent 
qualitat– particularment davant els nous escenaris que introdueixen el canvi climàtic i 
les fortes situacions de sequera.
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Notes

 1.  Aquesta tesi és només una part d’un extens programa de recerca orientat al coneixement del carst 
de Catalunya, i, de forma cabdal, al coneixement dels recursos hídrics càrstics de les diferents unitats 
geològiques del país. Els objectius del programa es concretaren, durant una important etapa, amb el 
suport del Servei Geològic de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat de Catalunya). Des de l’any 1980 fins a l’actual, diferents iniciatives i projectes han contribuït a 
la progressiva definició i materialització dels objectius del programa. En aquest sentit, cal remarcar els 
projectes europeus aconseguits per via de competència: Exchange of the matter and fluids in karstic 
media (ERBCHBICT930308; 1994-1996) i A multi-disciplinary global approach of groundwater flows in 
karstic areas and its consequences for water resources and environment studies (ERB4050PL932460; 
1995-1997). El desenvolupament del programa ha suposat la realització d’observacions d’interès 
geomorfològic i hidrogeològic en les diferents unitats calcàries de Catalunya. D’una forma general i 
sistemàtica, s’han analitzat les característiques geològiques i hidrològiques: tectònica, estratigrafia, 
petrologia, paleocarst i mineralitzacions associades, manifestacions càrstiques actuals, hidrologia i re-
cursos hídrics de les litologies susceptibles de carstificació. L’aproximació a les estructures càrstiques 
no actives, és a dir, als paleocarsts del Paleozoic al Quaternari, s’ha basat tant en observacions de 
camp com en la bibliografia (s’entén per paleocarst tota estructura càrstica no funcional, en el sentit de 
Mangin). Aquests aspectes seran objecte de futures monografies i publicacions sobre el país calcari de 
Catalunya, doncs, finalment, no ha estat possible incorporar-los a la tesi.

 2.  Cal referir diferents treballs sobre la hidrogeologia de l’àmbit pirinenc català realitzats en el marc de la 
planificació hidrològica: Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (Confederación Hidrográfica del Ebro, 
1995) i el Plan Hidrológico del Pirineo Oriental (Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, 1985). Mereixen 
particular reconeixement els realitzats per Josep Manuel Pascual en el període que fou responsable de 
la Secció d’Hidrogeologia de la Junta d’Aigües a Lleida (vegeu nota 6).

 3.  Les poblacions amb més habitants i les activitats econòmiques més importants de Catalunya (indústria 
i serveis i, en menor grau, l’agricultura) es situen a la franja costanera del territori (i comarques interiors 
veïnes) i, per tant, és en aquests territoris on es localitza la demanda més important de recursos hídrics. 
Aquesta demanda –sobretot d’aigua de boca– és particularment important a la conurbació barcelonina 
i comarques limítrofes: així, al Barcelonès es troben les poblacions més importants: Barcelona, Hos-
pitalet del Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs…, al Baix Llobregat: Molins de Rei, Sant Feliu, 
Cornellà, Sant Boi, Esplugues, El Prat…i al Vallès Occidental i Oriental: Sabadell, Terrassa, Granollers…
Així mateix, la demanda es considerable als extrems N i al S de la façana litoral catalana, és a dir, en 
una part important de les terres gironines i tarragonines (aquestes amb una considerable indústria 
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petroquímica: que necessita una important aportació d’aigua i que té fortes implicacions ambientals); 
aquesta demanda, en bona part, l’exigeix la important activitat turística que caracteritza el litoral català. 
En conseqüència, l’explotació hidrogeològica més important de Catalunya s’ha concentrat en l’àmbit 
de les Serralades Costaneres Catalanes, les seves depressions neògenes i les formacions quaternàries 
associades, on s’exploten importants aqüífers al·luvials i carbonàtics (Llobregat, Ter, Besòs, Tordera, 
Garraf, Carme-Capellades…). Lamentablement, una part significativa d’aquests aqüífers té problemes 
de sobreexplotació i de contaminació d’origen industrial i agrícola-ramader que, en determinats exem-
ples, afecta greument la qualitat del recurs; a més presenten també fenòmens d’intrusió salina que in-
flueixen així mateix negativament la qualitat de les aigües subterrànies (aqüífers del litoral de Tarragona, 
aqüífer profund del Llobregat, aqüífer profund de la Tordera…).

Contràriament al que succeeix a la Catalunya costanera (particularment al Barcelonès, Vallés Occidental 
i Oriental i Baix Llobregat), on la demanda més important és la d’aigua de boca, a les terres de ponent 
(Pla d’Urgell, Les Garrigues…) la demanda per al regadiu és la més important. En efecte, a les comarques 
de Lleida la demanda agrícola d’aigua ha estat i és molt important com ho palesen les infraestructures 
d’emmagatzematge i transport existents a les conques dels Nogueres i Segre i els projectes en curs 
de materialització (canal Segarra-Garrigues…). Lamentablement, encara hi ha massa zones amb pràc-
tiques de reg anacròniques, que cal ineludiblement modernitzar amb l’aplicació de noves tecnologies. 
Així mateix, cal assenyalar l’escassa cultura de l’aigua subterrània com un característica pròpia de les 
terres de Lleida. El desenvolupament dels regadius s’ha realitzat pràcticament amb aigües superficials. 
 
En aquest context, les iniciatives de gestió per part de l’administració han estat més aviat escasses i, en 
molts dels aqüífers, inexistents. De fet, més que la gestió el que ha existit és una explotació (a vegades 
sense límits) en funció de les necessitats que s’anaven plantejant (és a dir, de la demanda que anava 
augmentant amb el creixement de les poblacions i de les seves activitats) i, en conseqüència, aquesta 
explotació ha desembocat en una sobreexplotació i degradació progressiva de la qualitat de l’aigua 
dels sistemes hidrològics.

 4.  Tant en l’etapa predemocràtica franquista com en la democràtica actual.

 5.  De fet, mai s’havien d’haver separat la gestió de la quantitat i de la qualitat (Junta d’Aigües i Junta de 
Sanejament), paradoxalment això succeí en el moment de la creació de la Conselleria de Medi Ambient 
a la Generalitat de Catalunya. El rerafons d’aquesta situació el defineixen interessos polítics contrapo-
sats, corporativismes de diferent naturalesa, interessos econòmics i un pensament positivista limitat 
i limitant. Ara, després de més d’una dècada des de la creació l’Agència Catalana de l’Aigua (2000), 
encara existeixen moltes inèrcies negatives i és fa difícil plantejar seriosament la gestió de l’aigua que 
el país tant necessita. Estem en el segle XXI, però no com hi hauríem d’estar des del punt de vista de 
la gestió de l’aigua. La conclusió és que a Catalunya una gestió de l’aigua que observi la quantitat i la 
qualitat des d’una perspectiva ambiental amb el suport de models de gestió, pròpiament, té un desen-
volupament limitat o no existeix. A més, es fa evident un limitat coneixement hidrològic.

 6.  A Catalunya les iniciatives més interessants en gestió de l’aigua les ha desenvolupat Aigües de Barce-
lona (ús coordinat d’aigües superficials i subterrànies i recàrrega artificial de l’aqüífer profund del Baix 
Llobregat, pràctiques de recàrrega artificial a partir del llaurat de la llera del riu Llobregat, gestió del 
col·lector de salmorres, iniciatives en estacions de potabilització, gestió de la situació de greu conta-
minació per hidrocarburs de les aigües subterrànies al Baix Llobregat a ran de l’atemptat a l’oleoducte 
de Campsa (actualment Companyia Logística d’Hidrocarburs), recuperació de la qualitat i renovada 
explotació dels recursos hídrics de l’aqüífer del delta Besòs mitjançant la tecnologia de la nanofiltració 
(Luque, 2005). Les iniciatives de gestió dels recursos d’aigua portades a la pràctica per Aigües de Bar-
celona observen alhora la quantitat i la qualitat. D’aquestes experiències és particularment remarcable 
la que consisteix en l’ús conjunt d’aigües superficials i subterrànies del Baix Llobregat per a l’abas-
tament de la conurbació barcelonina, que es basa fonamentalment en una interessant estratègia que 
consisteix en bombar o recarregar artificialment l’aqüífer profund del delta del Llobregat (per injecció 
directa als pous de Cornellà) segons les necessitats i disponibilitat del recurs.

 7.  A finals de la dècada dels 80 i, sobretot, en la dels 90, Josep Manuel Pascual, aleshores responsable 
de la hidrogeologia a la Junta d’Aigües de Lleida, posa en explotació nombrosos aqüífers en roques 
calcàries de diferents unitats geològiques dels Pirineus lleidatans (materials del l’Eocè, Cretaci i Juràs-
sic i Devonià…) amb l’objectiu de resoldre de forma definitiva els abastaments de diverses poblacions.

 8.  Catalunya, tot i tractar-se d’un país petit, presenta una interessant fenomenologia càrstica en els con-
glomerats i gresos calcaris de les vores N i S de la Depressió Terciària de l’Ebre i conques satèl·lits dels 
Pirineus. Així, hi ha interessants fenòmens càrstics inactius i actius des del punt de vista hidrològic: 
als relleus en gresos del Collsacabra és remarcable el carst del Forat del Vent; i el mateix succeeix als 
conglomerats de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac, Montserrat, Sant Miquel Montclar, Mont-
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sant (Espluga de Francolí), Horta de Sant Joan, Sant Salvador-Serradell (al N de Tremp) i Sant Honorat 
(citant solament les unitats de relleu més importants). En els conglomerats hi ha interessants sistemes 
hidrogeològics: Rellinars, Mura, Font Gran de Monistrol-Mentiroses, Espluga de Francolí, Rivert, Gurp, 
Espluga de la Serra (Botet de Casa Rei) i una morfologia càrstica subterrània pretèrita (paleocarst) i 
actual de notable interès. Aquests carsts en conglomerats i gresos, analitzats en la seva globalitat –
particularment els conglomerats que formen part de dipòsits molàssics alpins associats als Pirineus i 
Serralades Costaneres– presenten estructures pretèrites i actuals que es podrien considerar una feno-
menologia única a la Terra.

 9.  De forma paral·lela es desenvolupà un treball de camp que s’ocupà del reconeixement de la morfo-
logia càrstica i de les estructures càrstiques pretèrites, particularment dels paleocarsts miopliocens 
i quaternaris (plistocens); aquesta línia desemboca en el treballs realitzats en els paleocarsts del 
Garraf i Montserrat per Josep Ma. Cervelló amb l’inestimable suport del professor Francesc Calvet 
(Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona) que, tristament, ja no és troba entre nosaltres i 
amb la col·laboració de Christiane Causse (CNRS, Paris) en la realització de les datacions absolutes. 
Aquest treball també tingué el suport del Servei Geològic de Catalunya. El projecte Tipos de fluidos, 
migraciones y modelización en un régimen extensional: el sistema de grabens y horsts neógenos de 
las Cordilleras Costero Catalanas (nº PB94-0868) (1994), coordinat pel professor Francesc Calvet, 
facilità i donà suport a la recerca paleocàrstica amb la realització d’aproximacions geoquímiques i 
petrològiques.

10.  Les característiques del carst en conglomerats carbonàtics de Rellinars es poden sintetitzar en les 
següents:

El funcionament de l’aqüífer es caracteritza per una circulació predominantment lenta i un comporta-
ment fortament inercial. La morfologia de l’hidrograma del sistema ho il·lustra molt bé i també les res-
postes hidrodinàmiques de les fonts permanents (Rellinars, Carlets, Conill i Can Còdol i sobreeixidors 
(Font Falsa, Pedregosa, Barbotera, Saiola i Caus del Guitart); el comportament inercial es fa particular-
ment palès en les respostes dels sobreeixidors tant quan es posen en funcionament com quan deixen 
de brollar.

La zona no saturada té un desenvolupament considerable (la descàrrega natural, les Fonts de Rellinars, 
es troba a 345 m i la part més alta, el Castellsapera, a 932 m) i presenta una estructura molt complexa 
(infiltració lenta). Hi ha aqüífers a les parts altes del massís –de fet hi ha una superposició d’aqüífers– 
(amb algunes funcions hidrològiques comparables a les de l’epicarst d’un aqüífer càrstic en calcàries, 
però poc comparables en relació amb la morfologia i l’estructura que caracteritza pròpiament el aqüí-
fers epicàrstics en el carst clàssic). Importància considerable de la infiltració en el sistema (ràpida i len-
ta), però amb un paper molt important de la lenta (com ho indiquen l’estudi del sistema calcocarbònic i 
la interpretació de les anàlisis de components principals de les crescudes controlades en les diferents 
fonts). Volum de trànsit de l’ordre d’1.5 - 2 hm3.

La zona saturada té una significació limitada, com així ho indica el volum dinàmic: de l’ordre de 0.2-
0.3 hm3, calculat a partir de l’esgotament (cabal base de les aportacions dels dispositius permanents 
de la riera de Rellinars: Fonts de Rellinars, Carlets i Font de Conill). Estructura de la zona saturada de 
l’aqüífer més aviat homogènia i d’escassa carstificació. Així ho indica l’anàlisi de la descàrrega natu-
ral (respostes naturals de les sorgències: cabals, temperatura i ions fonamentals i el volum dinàmic). 
Absència d’organització i d’heterogeneïtat de tipus càrstic a la zona saturada; així, l’estructura és de 
característiques homogènies i la heterogeneïtat que s’observa és, fonamentalment, la que introdueixen 
les característiques litoestructurals (vegeu Freixes et al., 1983; Freixes, 1986; Freixes et al., 1991 a).

L’estructura profunda, per sota de la descàrrega natural, és de tipus fissural, té una carstificació incipi-
ent, pràcticament inexistent.

El carst actual de Rellinars, és a dir, el carst funcional des del punt de vista hidrològic té un desen-
volupament de la carstificació molt limitat (particularment a la zona saturada). Però, a més a més, les 
observacions que es disposen de les descàrregues naturals dels sistemes hidrogeològics de la Font 
del Llor i de Mura (els altres dos sistemes hidrogeològics d’una certa entitat del massís), indiquen així 
mateix unes característiques, tant en el funcionament com en l’estructura, molt similars a les observa-
des a Rellinars.

En definitiva, l’estructura del medi hidrogeològic dels sistemes dels conglomerats calcaris de les ser-
res de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és més aviat homogènia, sobretot a la zona saturada (amb una 
notable diversitat de punts de descàrrega: això és particularment remarcable als sistemes de Mura i 
Rellinars), característica pròpia de medis d’estructura fissurada i de feble o inexistent carstificació que 
no d’aqüífers pròpiament càrstics, és a dir, amb la carstificació ben desenvolupada.
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11.  Encara que es realitzaren uns esforços inicials en l’aproximació hidrobiològica –formació i col·laboració 
amb l’ecòleg i hidrobiòleg del carst Raymond Rouch del Laboratori Subterrani de Moulis– no fou possi-
ble un desenvolupament en profunditat d’aquesta disciplina. No obstant, es realitzaren filtratges (estudi 
de la deriva) en les descàrregues principals dels sistemes de Rellinars, Bastareny, Fonts del Llobregat, 
Joeu i Aigüèira. Dels resultats preliminars cal assenyalar que els filtratges realitzats en situació de 
crescuda a l’Adou del Bastareny aportaren una interessant fauna de microcrustacis aquàtics de l’ordre 
dels Ciclòpids. També es disposa de dades de diferents filtratges realitzats al Carst Experimental de 
Rellinars, que aportaren alguns resultats d’interès.

12.  El Dr. Claude Andrieux que, malauradament, ja no es troba entre nosaltres, mereix un particular i 
sentit homenatge i record. Els seus treballs sobre la climatologia subterrània i, particularment, la seva 
aportació en la recerca de la geotèrmia de les aigües del carst han estat realment rellevants. En les 
meves estades a Moulis sempre vaig aprendre molt de les seves explicacions i, en tot moment, vaig 
trobar en ell una actitud oberta i amable: sempre estava disposat ha discutir els dubtes i qüestions 
que li plantejava.

13.  En el desenvolupament de l’estructura de drenatge càrstica les discontinuïtats que s’utilitzen són les 
que corresponen als plans que contenen els components màxim i intermedi (s1 s2), és a dir, les es-
tructures tectòniques que permeten el pas de l’aigua i constitueixen els plans de drenatge. A partir 
d’aquestes estructures tectòniques de drenatge s’organitza la circulació en l’aqüífer o sistema càrstic 
(Eraso, 1985; Mangin, 1986 b). El procés de dissolució (amb un significatiu rol del CO2) aprofita aques-
tes discontinuïtats, les quals, en conseqüència, tenen un paper important en el desenvolupament de 
l’estructura de buits càrstics. A partir d’aquestes consideracions es pot afirmar que els processos de 
carstificació introdueixen una nova permeabilitat de característiques originals que es pot definir com 
una permeabilitat terciària.

14.  El concepte de paleocarst s’utilitza, en el sentit expressat per Mangin (1978 c), per definir tota estructu-
ra càrstica inactiva (o quasi inactiva), és a dir, no funcional des del punt de vista hidrològic.

15.  El treball coordinat per Kranjc va més enllà dels aspectes hidrològics i geomorfològics del carst i dóna 
a conèixer la diversitat de característiques pròpies de la regió natural de Kras a Eslovènia. El conjunt 
d’aspectes tractats són: la geologia, la hidrologia, la morfologia, l’espeleologia, els sòls i la vegetació, 
el patrimoni natural i la seva conservació, els jaciments plistocens i holocens, la geografia humana i 
l’etnografia.

16.  L’apartat que s’ocupa de la modelització i de les tendències actuals en el coneixement del carst és 
complementari del dedicat a l’aproximació funcional. La part de modelització comenta les iniciatives 
desenvolupades aquest darrers 13 anys des de l’aproximació funcional i l’orientació dels darrers tre-
balls publicats a començaments del segle XXI (Labat et al., 2001, 2002, 2011, 2012). Es comenten 
també les aportacions més importants de l’escola anglosaxona (Klimchouck et al., 2000; Jones et al., 
2004; Covington et al., 2011, 2012; Fong et al., ed., 2013; Perne et al., 2014). La part que tracta de les 
tendències en el coneixement del carst més recents insisteix tant en aspectes bàsics com aplicats. 
Els resultats de l’aproximació funcional tenen importants implicacions des d’una perspectiva aplicada. 
En efecte, l’aproximació funcional ha experimentat un desenvolupament aplicat interessant, sobretot 
des del punt de vista de l’explotació i la gestió dels recursos (Bakalowicz et al., 1994; Marsaud, 1996; 
Crochet i Marsaud, 1996), però les seves possibilitats són o poden ser també notables en les iniciatives 
de protecció de l’aqüífer càrstic (perímetres de protecció de les captacions, cartografies de vulnera-
bilitat i risc...). La part aplicada refereix així mateix, els treballs de les accions europees Cost 65 i 620, 
entre altres, orientades a la protecció dels recursos d’aigua del carst. Aquestes iniciatives constitueixen 
aportacions interessants, però potser no han utilitzat, amb totes les seves possibilitats, els resultats de 
l’aproximació funcional (Zwahlen et al., 2003).

17.  Mangin (1975 a) estableix algunes idees d’ordre general sobre les característiques de la circulació a la 
zona no saturada en el medi càrstic i defineix la infiltració ràpida i la lenta (vegeu l’esquema de l’aqüífer 
càrstic). La circulació ràpida es produeix en discontinuïtats eixamplades per dissolució en les quals el 
potencial de succió és menyspreable i el flux es pot definir com una escorrentia subterrània. La circula-
ció lenta es produeix en fissures estretes i fines, en les quals el potencial de succió és molt important i 
les lleis són les del flux de tipus difàsic. No obstant, posteriorment s’han realitzat diverses investigaci-
ons que profunditzen en l’estudi de les modalitats prèviament definides per Mangin. En aquest sentit, 
són remarcables els treballs de Fleyfel (1979), Bakalowicz (1979 a), el treball de Fleyfel i Bakalowicz 
(1980), Bakalowicz (1977 b, 1980, 1981, 1995) i Botton (1984).

Bakalowicz (1979 a) a la seva tesi precisa, a partir de dades hidrogeoquímiques, les característiques de 
les modalitats definides per Mangin a la zona no saturada introduint els conceptes d’infiltració diferida 
i retardada i directa i indirecta.
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Als perímetres experimentals de la regió de Montpellier, Botton (1984) caracteritza, així mateix, els tipus 
de circulació i estructura de la zona no saturada. En aquest treball es definiren els dos tipus d’infiltració: 
ràpida i lenta, assenyalant l’existència de dominis físicament diferents, però amb un contrast menys 
acusat –a la part més superficial– que l’observat entre les drens i els sistemes annexes de la zona 
saturada. La infiltració ràpida es produeix en discontinuïtats majors (conductes de desenvolupament 
vertical) i la lenta en els porus i fissures de la matriu (blocs). Els resultats de Botton (1984) es concreten 
també en la caracterització de la part més superficial del carst, l’epicarst, insistint en les particularitats 
de la seva estructura i en el seu rol com a estructura-reserva de caràcter discontinu.

Un treball de gran interès és el realitzat sobre la hidrodinàmica de les aigües d’infiltració a la cova de 
Niaux al Tarascó a França (Mangin, 1988); es tracta d’un enclavament experimental de caràcter pun-
tual en el qual es controla el flux hídric situat en una fissura de la volta del Salò Negre de l’esmentada 
cavitat. La recerca fou realitzada en el marc d’un programa per a la protecció de les pintures o frescs 
magdalenians. L’enfocament sistèmic s’aplicà a l’anàlisi d’entrades i sortides per a conèixer les carac-
terístiques físiques del flux. Així s’estudiaren les relacions entre el cabal d’infiltració i les precipitacions, 
la pressió atmosfèrica i la temperatura, a partir de les anàlisis correlatòria i espectral; realitzant-se els 
correlogrames creuats pluja-cabal, pressió-cabal i temperatura-cabal. Les conclusions més importants 
foren:

§ el flux és de tipus difàsic, és a dir, el que s’ha definit com infiltració lenta.
§ la necessitat d’introduir la pressió atmosfèrica a les equacions de flux.
§ el paper que tenen les estructures-reserva superficials (aqüífer epicàrstic, dipòsits glacials...) com 

a dispositiu regulador, que afavoreix la infiltració davant l’escorrentia superficial.
§ la incidència de la vegetació en l’economia de l’estructura-reserva.

Bakalowicz i Jusserand (1986), en el mateix punt experimental, utilitzen paràmetres del sistema cal-
cocarbònic i isòtops per a caracteritzar les funcions d’entrada i sortida. Els resultats permeten definir, 
anàlogament al treball anterior, que es tracta d’una infiltració lenta.

El treball de Mangin i Andrieux (1988) presenta un interès particular ja que estableix la relació entre la 
hidrodinàmica (el context hidrogeològic) i les característiques climàtiques dels fenòmens endocàrstics 
(pretèrits o no) situats a la zona no saturada.

18.  Per analogia elèctrica se sap que la presència d’inèrcia en un circuit condueix a expressions molt sem-
blants a les considerades per l’hidrograma d’intermitència de Fontestorbes (Mangin, 1975 a).

19.  El model reduït realitzat per simular el fenomen d’intermitència constata, així mateix, el desenvolupa-
ment de fenòmens d’inèrcia i de desequilibri (Mangin, 1975 a).

20.  És interessant recordar que el sistema de Valcluse o Vaucluse està considerat com un dels sistemes de 
majors dimensions del planeta amb una conca de l’ordre de 1230 km2, un cabal mitjà de 20 m3/s i un 
volum dinàmic al voltant dels 100 hm3.

21.  Bonacci (1987) en la seva monografia sobre el carst dinàric dedica un capítol a la temperatura de l’ai-
gua. Aquest autor, seguint les idees de Komatina (1984), dóna importància a la temperatura de l’aigua 
com a marcador hidrogeològic i assenyala el seu interès en resoldre problemes teòrics i pràctics, par-
ticularment els relatius a la utilització dels recursos hídrics del carst en l’abastament d’aigua potable. A 
partir de dades de la literatura estableix els rangs màxims de variació de la temperatura a les descàr-
regues càrstiques entre 4º i 20 ºC.

22.  Estudis de caràcter experimental sobre la circulació a gran profunditat realitzats en el massís del Moixe-
ró als Pirineus (Freixes i Ramoneda, 1990), han permès abordar la influència de la infiltració ràpida i len-
ta en conductes situats a la zona saturada; aquest exemple constitueix un dels objectius d’aquesta tesi.

23.  En el cas del Carst Experimental de Rellinars, que està situat en els conglomerats calcaris del Paleogen 
(en contacte amb l’estructura alpina constituïda per la Serralada Prelitoral Catalana), les mesures de la 
temperatura de l’aigua de les diferents surgències –permanents i temporals– tingueren un gran interès 
en la caracterització del funcionament i de l’estructura de l’aqüífer (tant les dades del cicle hidrològic 
com les de les crescudes estudiades, període de 1980 a 1982). Els tipus de resposta de la temperatura 
en els episodis de crescuda és característic de cadascuna de les fonts; així mateix, les respostes tèrmi-
ques permeten relativitzar la importància de la zona inundada i il·lustren, a partir de les baixes amplituds 
de variació, l’escassa o feble carstificació que caracteritza l’aqüífer (si més no en la descàrrega natural 
i la part profunda de l’aqüífer), confirmant les conclusions aportades per la hidrodinàmica i la hidroge-
oquímica. En aquest aqüífer és particularment interessant la comparació de les respostes tèrmiques 
amb les químiques: bicarbonats, calci… (Freixes, 1986).
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24.  Els harpacticoides constitueixen un grup de crustacis copèpodes microscòpics, generalment bentò-
nics. Al sistema càrstic de Baget (Pirineus, França) s’hi troben 21 espècies: 8 hipogees i 13 epigees.

25.  Els buits en el medi hidrogeològic carbonàtic poden tenir característiques molt contrastades en funció 
del grau de desenvolupament de la carstificació. Quan la carstificació no existeix o ha actuat feblement, 
el tipus de buits i la permeabilitat la defineixen fissures en un sentit estricte (sense eixamplar o be ei-
xamplades per una carstificació feble i incipient) i, quan la carstificació ha intervingut significativament, 
s’observen buits, pròpiament càrstics, de dimensions mètriques i decamètriques. Aquests dos tipus 
de característiques dels buits estableixen dues situacions extremes ben definides: d’una banda, un 
medi calcari d’estructura homogènia propi dels aqüífers fissurats i, de l’altra, un medi d’estructura he-
terogènia, jeràrquica i organitzada, propi dels aqüífers càrstics. Entre aquests dos tipus d’estructures o 
situacions, el menor o major grau de desenvolupament de la carstificació fa possible l’existència d’una 
gran diversitat d’estructures de l’aqüífer o del reservori. Aquestes diferents estructures són una conse-
qüència del grau d’evolució de la carstificació. A la zona saturada de l’aqüífer càrstic hi ha estructures 
o buits de característiques ben diferents; d’una banda hi ha els drens i, de l’altra, els sistemes anne-
xes. Aquests dos tipus d’estructures tenen una geometria (morfologia) i unes funcions completament 
diferents. La diferenciació serà més i més important en funció del desenvolupament de la carstificació, 
és a dir, en funció del grau d’evolució del fenomen càrstic. Mangin (1985, 1986 b) i Bakalowicz et al., 
(1994) consideren que la permeabilitat que fa que les calcàries constitueixin un aqüífer amb reserves 
importants és d’origen càrstic, és a dir, per causa dels processos de dissolució o carstificació.

26.  En la part experimental d’aquesta tesi es fa palesa l’existència d’una diversitat d’exemples d’aquífers 
en les roques calcàries dels Pirineus de Catalunya; alguns amb un grau de carstificació més o menys 
desenvolupat –Joeu, Llobregat, Bastareny, la part d’aigua amunt del sistema Tèrme-Pila–, mentre que 
en altres, com el d’Aigüèira, la carstificació tindria, almenys a la part profunda de l’aqüífer, un feble de-
senvolupament. El sistema d’Aigüèira, a la classificació hidrodinàmica de Mangin basada en els índexs 
“i” i “k”, se situa en el domini dels sistemes no càrstics i el seu hidrograma unitari (correlograma creuat 
pluja-cabal) indica també que es tracta d’un aqüífer quasi sense carstificació i, pràcticament, sense 
estructura de drenatge. No obstant, les observacions de terreny assenyalen que la conca superficial 
del sistema d’Aigüèira té una ben desenvolupada morfologia superficial amb camps de rascler i dolines 
de morfologies diverses i, en general, una morfologia epicàrstica remarcable; tot sembla indicar que en 
aquest sistema les condicions que han influït la carstificació han afavorit més el desenvolupament del 
carst a la part superficial i, en general, a la part superior de la seva zona no saturada. En el carst del 
Torcal d’Antequera (Mangin i Pulido-Bosch, 1983; Padilla, 1990; Pulido-Bosch, 1993) s’hi poden fer al-
gunes consideracions anàlogues: un desenvolupament, en aquest cas, espectacular i extraordinari de 
la morfologia superficial del carst, i un desenvolupament feble o poc important en profunditat; a més, 
ambdós sistemes tenen reservoris importants. Arribats a aquest punt, una qüestió es planteja: Aigüèira 
i el Torcal es poden definir com a exemples de carst? És evident que no ho serien, si s’utilitza la defini-
ció hidrològica de carst –d’aqüífer càrstic– proposada per Mangin (1975 a), però, què es pot considerar 
des d’un punt de vista geomorfològic? És que, potser, es poden separar les definicions hidrològica i 
geomorfològica? L’anàlisi de sistemes deixa ben clar que no (Mangin, 1975 a, 1978, 1982 b, 1994 a, 
1998). A les conclusions generals es reprendran aquestes reflexions i consideracions.

27.  En el marc del projecte europeu A multidisciplinary global approach of groundwater flows in karstic 
areas and its consequences for water resources and environment studies (Monnin et al., 1997) es re-
alitzà, al carst experimental de Baget, concretament al sistema annex de la Peyrère, una experiència 
de traçat en continu amb fluoresceïna (uranina) i amb mesura de la resposta a les Hountas també en 
continu (monitoratge en continu de la fluorescència). En aquesta experiència, contràriament a allò que 
se suposava, no s’observà en cap episodi de crescuda que el dren alimentés el sistema annex. Aques-
ta observació qüestiona l’existència d’un doble flux; així, solament hi hauria alimentació del sistema 
annex al dren i no d’aquest al sistema annex, contradient la reciprocitat del flux que estableix el model 
conceptual proposat des de l’aproximació funcional (Mangin, 1975 a, 1994 a). Per tant, cal analitzar 
detingudament les implicacions i l’abast dels resultats de l’experiència, és a dir, cal considerar si les 
seves conclusions són particulars de la relació hidrodinàmica del sistema annex de la Peyrère amb l’es-
tructura de drenatge o, si és possible, la generalització dels resultats de l’experiència a la relació que 
existeix entre altres sistemes annexos i el dren (esquema de funcionament del carst de Baget, França).

28.  La hidrogeologia es pot definir com una ciència aplicada. Els desenvolupaments aplicats han de con-
siderar l’originalitat de l’aqüífer càrstic tant en l’estructura com en el comportament (heterogeneïtat i 
estructura fractal, no linealitat…) i, en definitiva, la seva complexitat. Qualsevol iniciativa en la gestió 
de l’aqüífer: exploració, definició de les condicions de l’explotació, tipus de dispositius de captació, 
vulnerabilitat i protecció, recàrrega artificial… tindrà més possibilitats de reeixir i d’obtenir uns resultats 
positius en la mesura que consideri i introdueixi les particularitats de l’aqüífer. En la gestió de l’aqüífer 
càrstic, com succeeix en la recerca, l’anàlisi de sistemes és un enfocament de gran interès (Marsaud, 
1996, 1997).
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29.  La més important aportació conceptual del Laboratori Subterrani de Moulis és el canvi de referència o 
de paradigma en la recerca del carst: de la cavitat al sistema càrstic. En efecte, la xarxa espeleològica, 
assimilable a una part de l’estructura de drenatge, només correspon a un 0.2 % del total de buits càrs-
tics del sistema (Mangin, 1975 a; Freixes, 1993).

30.  Steefel i Lasaga (1990) fan al·lusió al carst com l’exemple més extrem de dissolució a la naturalesa 
(donen la referència bibliogràfica de Bögli, 1980), no obstant, la modelització que proposen es basa 
en l’equació general de flux. Òbviament, les possibilitats d’introduir l’acoblament de processos (flux i 
transport) és més senzilla en el cas d’aqüífers porosos i d’aqüífers calcaris només fissurats en els quals 
la complexitat és menor (estructura homogènia i comportament lineal) i és possible treballar amb les 
equacions fenomenològiques de Darcy o bé amb modificacions d’aquestes.

31.  L’interès en conservar la morfologia, els recursos i, en definitiva, els valors patrimonials del medi 
càrstic ha fet que es plantegessin iniciatives de protecció de caràcter general, no necessàriament diri-
gides a la protecció i conservació dels recursos hídrics. Això ha suposat la creació d’espais protegits 
amb figures de protecció diverses; a vegades fent especial atenció als valors ecològics de les àrees 
càrstiques (parcs naturals i, en general, espais naturals protegits). Les regions calcàries presenten ca-
racterístiques ambientals pròpies, en bona part determinades per la seva originalitat geomorfològica 
i hidrològica i per les diverses activitats humanes i econòmiques que s’hi desenvolupen. En aquest 
sentit és molt il·lustratiu el treball Kras: Slovene Classical Karst (Kranjc et al., 1997). Algunes reunions 
i obres col·lectives de finals dels 80 i començament dels 90 s’han ocupat del medi càrstic des d’una 
perspectiva ambiental com la monografia Karst terrains. Environmental Changes and Human Impact, 
que tracta dels canvis ambientals i dels impactes humans en el carst (Williams, 1993; Lauritzen, 1993; 
Gunn, 1993; Trudgill i Inkpen, 1993; Urushibara-Yoshino, 1993; Hardwick i Gunn, 1993; Huppert et 
al., 1993). El carst, anant més enllà dels aspectes ambientals i dels valors patrimonials naturals, es 
caracteritza per un patrimoni cultural molt important que ha suposat el desenvolupament de recer-
ques des de disciplines com la prehistòria i la història (paleontologia i paleoantropologia…). En l’àmbit 
mediterrani això és particularment rellevant: el paper i la importància de les regions càrstiques de la 
conca mediterrània ha estat fonamental en l’evolució humana prehistòrica i històrica; dos aspectes 
han estat determinants de la concentració de les activitats humanes en els espais càrstics: l’existèn-
cia d’importants recursos hídrics i el seu paper com a habitat i espai de pràctiques culturals diverses 
(Freixes et al., 1998 d).

32.  A Catalunya hi ha nombrosos exemples d’utilitzacions negatives i errònies del territori, i el país calcari 
no n’és una excepció. Possiblement el cas més paradoxal és el del Garraf, en el qual hi ha l’abocador 
de residus urbans de la l’àrea metropolitana de Barcelona, una elevada densitat de pedreres que ex-
ploten roques calcàries, autopistes, carreteres i urbanitzacions que mai haurien d’haver-se plantejat. 
L’abocador, en aquests moments, en procés de tancament definitiu, és, per les seves dimensions i 
característiques, un exemple únic al món d’abocador en medi càrstic. La paradoxa és que el massís del 
Garraf és parc natural; segurament, el parc natural menys homologable que deu existir.

33.  La qualitat dels recursos hídrics dels aqüífers càrstics és susceptible de degradar-se i es coneixen 
exemples amb contaminació d’origen divers: industrial, agrícola, urbà… (Morris et al., 2003). A la Font 
Major de l’aqüífer de l’Espluga de Francolí, que es capta per a l’abastament del municipi, s’han obser-
vat episodis recurrents de contaminació microbiològica com a conseqüència de l’elevada vulnerabilitat 
de la seva zona de descàrrega que es troba just sota el casc urbà del municipi; es tracta d’un exemple 
paradigmàtic de carst urbà, en el qual la influència d’aigües negres o d’aigües residuals en el dren que 
es capta per a l’abastament és òbvia, doncs la distància dels possibles focus contaminants al dren no 
arriba ni a 10 m (Cervelló et al., 1999). La regió de Kras a Eslovènia, com passa amb altres àrees càrsti-
ques eminentment rurals, té problemes en la qualitat de les seves aigües subterrànies relacionats amb 
contaminació d’origen agrícola (compostos nitrogenats, pesticides…).

34.  Les característiques de l’estructura de l’aqüífer i particularment del reservori constitueixen un aspecte 
de gran interès per les seves fortes implicacions des d’una perspectiva aplicada (Freixes, 1993). La 
zona saturada, pel seu desenvolupament espacial i per les possibilitats d’ubicar importants reserves, 
constitueix el reservori cabdal. El tipus d’estructura del reservori condiciona l’exploració i determina les 
característiques de l’explotació i les iniciatives de protecció. El coneixement de l’estructura de la zona 
no saturada i de l’epicarst i, en particular, de la zona saturada són fonamentals per a plantejar una ges-
tió racional i sostenibilista del medi i l’aqüífer càrstic. Aquestes consideracions justifiquen amplament la 
necessitat de conèixer les característiques geomètriques i les dimensions dels buits, així com les relaci-
ons que s’estableixen entre les diferents parts de l’aqüífer. Quan la carstificació té un desenvolupament 
significatiu, és fonamental la relació que s’estableix entre els buits que constitueixen el drenatge i els 
que formen el reservori. En aquest mateix sentit també és molt important el tipus d’esquema o estruc-
tura general del sistema –binari o monàdic–, i, com s’acaba de comentar, la situació del drenatge a la 
zona saturada (sistemes jurassians o valclusians).
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35.  La metodologia de la cartografia hidrogeològica (Freixes et al., 1998 c) ha de partir d’una cartografia ge-
ològica (i de formacions superficials) de detall (bases 1:25.000 i 1:10.000) i rigorosa, amb una exhaus-
tiva anàlisi de l’estructura geològica en profunditat que defineixi bé els límits geològics i contribueixi al 
coneixement dels límits hidrològics del sistema; també és necessària una cartografia geomorfològica 
de l’exocarst i de l’endocarst, reconeixements geofísics, inventari de punts d’aigua i piezometria, son-
deigs d’exploració hidrogeològica, experiències amb traçadors i, com un aspecte fonamental, l’anàlisi 
del funcionament i de l’estructura de l’aqüífer a partir del control de la descàrrega (un cicle hidrològic).

36.  La Garona, amb una conca de 29.500 km2, és el tercer riu de França pels seus cabals. A l’estació hi-
dromètrica de Tonneins té un mòdul de 690 m3/s i un cabal màxim de 3.400 m3/s. En l’àmbit hidrològic 
de gestió –Adour-Garonne– és el curs fluvial més important i l’aportació que prové dels Pirineus té 
un paper considerable en el seu funcionament, que observa un règim pluvio-nival. Els documents de 
l’Agència de conca Adour-Garonne indiquen que el seu naixement és el sistema càrstic de Joeu, que 
té la seva alimentació més important en la captura de l’alta conca de riu mediterrani Éssera. Aquesta 
captura càrstica implica la part septentrional del massís de la Maladeta (Aneto 3.404 m), és a dir, els 
relleus més elevats dels Pirineus. Les poblacions més importants de la conca de la Garona són Tolosa 
(741.120 h) i Bordeus (735.337 h) on es troba la desembocadura (estuari de la Gironde).

37.  L’encavalcament del port de la Picada-Valarties (García-Sansegundo, 1992) constitueix un límit geolò-
gic important que separa dues macroestructures: el Sinclinori del Pla d’Estany i l’Anticlinal Central. Es 
tracta d’una discontinuïtat hercinianoalpina important que es desenvolupa des del port de la Picada al 
Valarties (falles N i S de Joeu segons Kleinsmiede, 1960); posa en contacte els materials del Carbonífer 
i Devonià (metapsammites i marbres) que formen part del Sinclinori del Pla d’Estany amb el Devonià 
i Silurià (marbres i ampelites) de l’Anticlinal Central. Però la traça d’aquest contacte o estructura i els 
materials identificats en el mateix contacte –que formen la làmina encavalcant– varia d’unes cartogra-
fies geològiques a d’altres segons els autors (Kleinsmiede, 1960 i García-Sansegundo, 1992). Això no 
tindria més importància si no fos per les seves implicacions hidrogeològiques, ja que aquesta estruc-
tura intervé, d’una manera significativa, en la delimitació de sistemes o unitats hidrogeològiques, com 
succeeix amb el sistema càrstic de Pomèro, situat en el límit septentrional i a escassa distància del de 
Joeu, i també per la importància que pot tenir en la delimitació en profunditat de la zona saturada a un 
nivell inferior de la ressurgència dels Uelhs deth Joeu. No s’ha investigat en detall l’activitat i l’evolució 
geodinàmica alpina d’aquesta estructura, però podria perfectament considerar-se com a una estructu-
ra associada a l’encavalcament de Gavarnia, situat més al N (Kleinsmiede, 1960; García-Sansegundo, 
1992; Muñoz, 1992).

38.  Encara que les observacions de terreny no ho permeten confirmar és possible que el Devonià que 
forma part del Sinclinori del Pla d’Estany pertanyi a l’Àrea de la fàcies Sierra Negra (Mey, 1967; Zwart, 
1979; García-Sansegundo, 1992). El Devonià en fàcies Sierra Negra presenta una unitat superior fo-
namentalment lutítica, però amb nivells calcaris (Devonià mitjà i superior) i una d’inferior carbonàtica 
(Devonià inferior).

39.  El sistema càrstic d’Alba amb una extensió de 5 km2 es desenvolupa en els relleus de la vall d’Alba a 
l’alt Éssera i té moltes analogies amb el sistema de Joeu amb el qual limita. Observa també un esquema 
binari molt marcat: granitoides del plutó de la Maladeta en contacte amb les calcàries metamòrfiques 
del Devonià. La seva aportació hídrica –fonts d’Alba– a l’alta conca de l’Éssera és la més important 
entre les d’origen càrstic.

40.  Tiburzio Spannocchi era un enginyer reial, originari de Siena, que l’any 1594 realitzà una interessant 
cartografia acompanyada d’uns textos descriptius de la Val d’Aran. Les seves observacions carto-
gràfiques i literàries fan evident la relació entre la pèrdua del Forat d’Aigualluts i la ressurgència dels 
Uelhs deth Joeu; remarcant la importància de l’aportació del riu Joeu en l’origen de la Garona aranesa. 
Spannocchi també es refereix al naixement de la Garona situat a la part d’aigua amunt de la Garona 
aranesa, concretament al “Condado de Palas” (que ha de ser el Comtat de Pallars) sense que es pu-
gui saber si es refereix a alguna aportació d’origen subterrani concreta o bé, es tracta d’un comentari 
general. El fragment de text de Tiburzio Spannocchi que s’ha incorporat a la tesi és el que té interès 
hidrològic. Aquest text s’ha regularitzat ortogràficament per facilitar-ne la comprensió, respectant al 
màxim l’escriptura original

41.  En les característiques tèrmiques dels sistemes càrstics aranesos, independentment de les relaciona-
des amb el grau de desenvolupament de la carstificació i amb les particularitats influïdes per l’estruc-
tura càrstica de cada sistema (Freixes et al., 1998 a), s’observa un certa anomalia pròpia dels sistemes 
relacionats amb granitoides. En efecte, en determinades situacions, les calcàries poden formar part 
de les aurèoles metamòrfiques dels batòlits i, en d’altres els granitoides formen part de les conques 
càrstiques (també poden coincidir ambdues condicions en un mateix sistema coma passa a Joeu, Las-
toar i Aigüèira). Tanmateix cal recordar l’existència de circulació hídrica profunda relacionada amb els 
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granitoides que es tradueix en l’existència de termalisme, com succeeix a Arties, Tredòs i Les (Servei 
Geològic de Catalunya, 1990). L’anomalia en les surgències del carst s’expressa pel fet que la seva 
temperatura mitjana és superior a la que caldria esperar (vegeu figura), és a dir, s’observa un cert com-
portament hipertèrmic. Joeu té una temperatura mitjana de 6.49 ºC, aproximadament 0.8 ºC per sobre 
de la que hauria de presentar; a Aigüèira la temperatura mitjana és 6.8 ºC, aproximadament uns 1.4 ºC 
per sobre de la que li correspondria i, a Lastoar, que té una temperatura mitjana de 7.1 ºC, l’anomalia 
és, relativament, més marcada, doncs es troba 1.7 ºC per sobre de la que hauria de tenir. Aquestes ca-
racterístiques tèrmiques s’observen precisament en els exemples que presenten granitoides a les se-
ves respectives conques càrstiques: Joeu, Lastoar i Aigüèira. Com ja s’ha explicat en la caracterització 
de les conques càrstiques araneses, Joeu i Lastoar són de tipus binari, amb importants extensions de 
granitoides i, Aigüèira, és més aviat, de tipus monàdic, amb una molt reduïda extensió de granitoides. 
En el cas de Joeu i Lastoar els granitoides formen part del batòlit de la Maladeta i en el cas d’Aigüèira 
del plutó de Marimanha. En el dom d’Arties-Tredòs (situat al N del batòlit de la Maladeta) hi ha impor-
tants manifestacions de termalisme en diferents fonts ubicades als granitoides i a les calcàries de la 
seva aurèola metamòrfica, com succeeix amb la Font Gran dels Banys d’Arties que té una temperatura 
de 40 ºC (Servei Geològic de Catalunya, 1990). La Font Gran es troba a la confluència del Valarties i la 
Garona de Ruda, uns 5 km aigua vall de la Font de Lastoar.

42.  Amb l’objectiu de disposar d’unes primeres dades dels isòtops Deuteri i Oxigen-18 dels sistemes hi-
drogeològics aranesos (Joeu, Lastoar, Tèrme-Pila, Aigüèira i Horno), es realitzà un mostreig general tant 
a les conques d’alimentació (mantell de neu i pèrdues) com a les fonts. Els resultats indiquen molt bé 
l’efecte de la considerable l’altitud dels relleus en les precipitacions que es produeixen a la val d’Aran, 
doncs tots el sistemes tractats en aquesta tesi tenen les conques a gran alçada, però no aporten infor-
mació precisa sobre el funcionament i l’estructura del sistemes i per aquest motiu no es tractaran els 
resultats obtinguts, que seran objecte d’un treball posterior.

43.  Caldria considerar les possibilitats que ofereixen les diferents tècniques geofísiques amb l’objectiu de 
definir el contacte de les calcàries del Devonià superior-Carbonífer inferior amb les metapsammites 
del Carbonífer inferior i no únicament a la ressurgència, sinó aigua amunt, a les valls de Ribèra i Pois. 
També s’aconseguiria precisar la geometria de l’estructura sinclinal en la part captiva de l’aqüífer.

44.  Els sistemes de Lastoar i Joeu són comparables amb el sistema o carst d’Alba, situat a l’alt Éssera. El 
carst d’Alba està situat en el mateix context geològic regional que Joeu i Lastoar i presenta, així mateix, 
una conca de tipus binari i una estructura càrstica ben desenvolupada. La seva descàrrega natural 
(fonts d’Alba) alimenta el riu mediterrani Éssera (vegeu Freixes et al., 1998 a).

45.  Se suposa que el sistema té una única font; les aportacions d’origen subterrani que s’observen aigua 
avall de la Font de Lastoar, prop del tàlveg del Valarties –captacions d’aigua potable d’Arties– se situen 
en afloraments granítics i no tenen aparentment cap relació amb la unitat hidrogeològica estudiada.

46.  Aquestes estructures càrstiques ja no són funcionals o, en tot cas, ho són d’una forma molt limitada 
(com succeeix amb l’avenc de Bargadèra), per tant, aquest conjunt de cavitats situades en el circ 
d’Escunhau, es poden en certa manera considerar com una part d’una morfologia o estructura càrstica 
pretèrita, desenvolupada en una etapa inicial de carst de Lastoar o potser, fins i tot, anterior.
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47.  Encara que en els processos de carstificació i en la transferència en profunditat del CO2 (en febles 
o molt baixes concentracions) ja s’ha comentat la gran importància que hi tenen les aportacions al-
lòctones en pèrdues importants, conseqüència de l’estructura binària del sistemes (com succeeix en 
els exemples de Joèu, Alba, Tèrme-Pila...) a Lastoar cal considerar la part de la conca formada per 
calcàries (45,3%) que a partir de la infiltració lenta pot influir en la transferència en profunditat de CO2. 
A Lastoar la importància de l’extensió dels afloraments calcaris del sistema és, relativament, superior 
a Joèu. Aquestes consideracions s’han de situar en el marc propi de la carstificació de l’alta muntanya 
(particularment en el cas dels sistemes d’estructura binària). En efecte, en els carsts d’alta muntanya 
sembla que les aportacions hídriques massives en pèrdues fan més efectiva la capacitat de dissolució, 
encara que les concentracions de CO2 de les aigües de fusió del mantell de neu siguin molt baixes.

48.  Quan la ressurgència de la Pila funciona en condicions de càrrega elevada, el nivell d’aigua experimenta 
variacions decimètriques periòdiques, les quals s’expliquen com la conseqüència d’un fenomen de 
cop d’ariet o de moltó. Aquest fenomen físic té una explicació relativament senzilla: quan un flux en 
un conducte s’atura de manera més o menys brusca, se suprimeix la seva energia cinètica, la qual es 
transforma en energia potencial de pressió; aquesta pressió suplementària o sobrepressió produeix 
una ona de xoc que rep el nom de cop d’ariet (Mangin, 1975 a). En el cas de la Font de la Pila, el punt de 
descàrrega es troba a la part superior d’un conducte quasi vertical d’uns 90 m de profunditat que con-
necta a la seva part inferior amb un conducte de disposició més horitzontal. Aquestes són precisament 
les condicions hidrodinàmiques perquè es produeixi un cop d’ariet. En efecte, el flux que circula en el 
conducte inferior es veu frenat, quasi aturat, i obligat a remuntar pel conducte de disposició vertical. El 
flux d’aigua experimenta una pulsació i com a conseqüència d’això es produeix l’oscil·lació periòdica 
del nivell. La Pila també actua com una xemeneia d’equilibri. Els treballs d’hidrogeologia realitzats al 
carst experimental de Rellinars (Freixes, 1986), que és un exemple de merocarst en conglomerats, 
van posar en evidència que tres dels seus sobreeixidors, en situació de crescuda i d’elevat cabal, 
també experimentaven fluctuacions periòdiques en el nivell de desguàs. Les fonts en què s’observà la 
fluctuació eren la Barbotera, la Pedregosa i la Saiola; en situació d’aigües baixes aquestes fonts són 
accessibles a l’exploració i se’n disposa de la topografia, en tots els casos el punt de desguàs té relació 
amb conductes verticals o subverticals que connecten amb galeries de disposició horitzontal situades 
varis metres en un nivell inferior. La fluctuació que s’observa ha de respondre també al fenomen de 
cop d’ariet. Tant en el cas de la Barbotera com de la Saiola, a la base dels conductes verticals de des-
càrrega n’hi conflueixen varis d’horitzontals, situació que encara afavoreix més el desenvolupament 
del cop de moltó (vegeu Mangin, 1975 a). En el sistema de Rellinars aquests trop-pleins constitueixen 
xemeneies d’equilibri.

49.  El PEIN, pel que sembla, no utilitza criteris hidrològics, ni hidrogeològics, en la definició i delimitació 
dels espais a protegir.

50.  La font d’Aigüèira i les que es troben aigua amunt a la vall de Ruda en una situació geològica semblant 
a la d’Aigüèira, que s’han anomenat Fonts de Ruda, inclòs, fins i tot, el sobreeixidor de Ruda, definei-
xen, de fet, un conjunt de dispositius de descàrrega del sistema hidrogeològic objecte d’estudi. Aquest 
conjunt de surgències cal pensar que ha de respondre a la denominació comú de Fonts de Ruda i 
constitueix l’aportació subterrània més important de la Garona de Ruda.

51.  El sistema o aqüífer d’Aigüèira tal i com indiquen les dades de cabal, temperatura i geoquímica de 
l’aigua ha de tenir reserves significatives. En efecte, l’evolució de les diferents característiques hidrolò-
giques (cabal, temperatura, química de l’aigua...) al llarg del cicle hidrològic i en els diferents episodis 
de recàrrega analitzats (precipitació en forma de pluja i, sobretot, a partir de la fusió del mantell nival en 
el període de primavera-estiu) indiquen l’existència de reserves dinàmiques i probablement profundes 
de consideració. No obstant, les avaluacions realitzades del volum dinàmic amb les dades de l’estació 
limnimètrica analògica per als cicles hidrològics de l’any 1984 al 1992 donen valors molt elevats: entre 
7.2 i 12.93 hm3. Aquestes avaluacions pensem que sobreestimen les reserves dinàmiques del sistema. 
Inicialment pensarem que el problema tenia a veure amb el funcionament de l’estació limnimètrica 
analògica de la font d’Aigüèira; problema que, en cas d’existir, exigiria un tractament de les dades de 
cabal obtingudes (dels hidrogrames) per als diferents cicles hidrològics que pressuposa una anàlisi i 
modelització que de moment no s’ha realitzat. Independentment que aquest problema existeixi o no, 
es tractaren les dades de l’estació automàtica digital (nivell/cabal, temperatura i conductivitat) i les 
avaluacions dels volums dinàmics per als esgotaments de quatre cicle hidrològics foren: 9.2 hm3, 11.13 
hm3, 12.45 hm3 i 13.06 hm3. És a dir, novament s’obtenien uns valors de les reserves dinàmiques que al 
nostre entendre, sobreestimaven el volum dinàmic real i, el més sorprenent, els càlculs aportaven uns 
resultats totalment coherents amb els obtinguts amb les dades de l’estació analògica. La conclusió a 
la que s’arriba és què en ambdós casos els esgotaments que s’utilitzaren per al càlcul, no eren reals, 
sinó que existia un clara influència d’episodis de crescuda, que encara que fossin poc importants, no 
deixaven que l’esgotament realment es produís. Com així es constatava quan s’observava l’evolució de 
l’hidrograma. Hi ha una tendència a l’esgotament, però aquest realment no es produeix. Això no deixa 
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de ser sorprenent, doncs el sistema d’Aigüèira, en el marc dels diferents aqüífers aranesos estudiats, 
és el que hauria de presentar un funcionament menys influenciat. Joeu, Lastoar i Tèrme-Pila tenen una 
estructura o esquema binari i presenten importants pèrdues funcionals que determinen el seu caràcter 
influenciat; el sistema d’Aigüèira és completament diferent: és assimilable a un sistema monàdic, està 
poc carstificat, si més no, en profunditat i no té estructura de drenatge. Per aquest motiu es realitzaren 
nous càlculs amb les dades de l’estació automàtica digital amb l’objectiu de treballar amb els esgo-
taments dels hidrogrames on realment no existia el caràcter influenciat i així es pogués realitzar un 
càlcul del volum dinàmic més objectiu que evités la sobreestimació. Això ens portà a treballar amb les 
evolucions de l’hidrograma en esgotament allà on aquest era més evident i a operar per extrapolació 
per realitzar els càlculs. D’aquesta manera s’obtingueren valors del volum dinàmic entre 3.2 i 3.7 hm3 
molt més raonables i coherents amb la realitat del sistema. Aquests són els resultats que es presenten 
a l’apartat d’hidrodinàmica del sistema d’Aigüèira.

52.  La tècnica d’explotació en galeria, particularment de les zones de descàrrega natural, s’ha utilitzat de 
forma notable en la captació dels aqüífers calcaris que resolen els abastaments d’aigua potable de les 
poblacions de Brussel·les i Lieja a Bèlgica. Aquests aqüífers presenten unes característiques hidroge-
ològiques comparables amb les que s’observen al sistema d’Aigüèira (homogeneïtat, baixa permeabi-
litat, important regulació natural, reserves dinàmiques significatives o importants…).

53.  A l’Aran es reconeixen les divisòries entre els diferents rius afluents de l’Ebre –l’Éssera i els dos Nogue-
res– que vessen al Mediterrani i la Garona tributària de l’Atlàntic. Com ja s’ha vist, aquestes divisòries 
de les conques superficials no són les reals, doncs els fenòmens de captura càrstica modifiquen el 
àmbits hidrològics definits per les divisòries superficials i introdueixen uns límits que poc tenen a veure 
amb els de la xarxa hidrogràfica superficial. L’exemple més paradigmàtic i espectacular és la captura 
de l’alt Éssera per part del sistema càrstic de Joeu, tributari de la Garona.

54.  L’aqüífer del Bastareny determina l’aportació hídrica més important de l’alta conca del Llobregat. A 
més, com a conseqüència del valor estratègic i patrimonial dels seus recursos i reserves hídriques és 
un dels aqüífers en roques carbonàtiques més interessants i importants dels Pirineus i de Catalunya. 
De fet, fins fa poc no s’havien posat en evidència els seus recursos i reserves (Freixes et al., 1998 d, 
1999 b; Ramoneda et al., 1999). El valor estratègic d’aquests recursos és encara més palès en el marc 
dels nous escenaris que defineix el canvi climàtic i particularment en les fortes situacions de seque-
ra. Paradoxalment, en les iniciatives del Pla de Sequera del 2005 (Agència Catalana de l’Aigua) s’ha 
considerat a la població de Bagà (que capta l’aqüífer del Bastareny) com un abastament d’emergència 
quan la disponibilitat d’aigua de l’aqüífer és molt elevada, no solament per a resoldre el problema d’una 
petita població com Bagà, sinó per a enfocar objectius o necessitats de recursos hídrics d’abast molt 
superior. El desconeixement dels recursos d’aigua subterrània existents en l’àmbit dels Pirineus és una 
conseqüència de l’escàs interès de les administracions de l’aigua en aquest territori i de l’absència, 
durant massa temps, d’una veritable planificació hidrològica i territorial. Ara, la nova planificació terri-
torial que s’està concretant en els Pirineus no hauria d’oblidar integrar-hi el coneixement dels recursos 
d’aigua dels sistemes hidrogeològics ja investigats i, sobretot, preocupar-se en definir noves iniciatives 
per tal d’aprofundir en el coneixement que ja es disposa, particularment en matèria de gestió i protecció 
d’aquests recursos. És indispensable planificar la recerca de les unitats hidrogeològiques no investiga-
des, així com dels sistemes que encara presentin un coneixement limitat.

55.  L’encavalcament de Vallfogona és a uns 3400 m de profunditat per sota de les surgències del sistema 
i la naturalesa dels materials és evaporítica (mantell del Serrat).

56.  La formació Corones està constituïda per dues unitats o membres: una d’inferior detrítica i una de 
superior calcària. La potència del conjunt pot variar entre 70 i 320 m. Els ciments dels nivells detrítics 
són de naturalesa calcítica. La Fm Corones constitueix una intercalació entre les unitats carbonàtiques 
cenozoiques que formen la serra del Cadí, la Moixa i el Moixeró. Les falles transversals afecten la Fm 
Corones i desplacen significativament els materials d’aquesta unitat, que, així mateix, presenta una 
important xarxa de diàclasis. La fracturació modifica la permeabilitat original de la Fm Corones, però 
el que pot ser particularment important és el paper de les falles transversals que posen en contacte 
unitats carbonàtiques que estratigràficament no ho estan.

57.  Una forma particularment significativa per les seves dimensions és la dolina que es coneix com El Go-
leró, que està situada a l’extrem occidental de la conca a 1970 m d’altitud i té un diàmetre superior a 
100 m. Forma part d’un context amb superfícies de rascler i de formes càrstiques erosionades, quasi 
exhumades, amb clasts (a vegades blocs) que constitueixen fragments d’espeleotemes relacionats 
segurament amb una paleoestructura càrstica.

58.  La innivació no té la importància que caracteritza els sistemes hidrogeològics aranesos, però no és, en 
absolut, menyspreable. El conjunt del relleu de la serra del Cadí, per la seva geomorfologia i remarca-
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ble altitud, es caracteritza, en el període d’hivern i primavera, per un considerable mantell de neu que 
influeix significativament el funcionament hidrològic del sistema.

59.  En el carst del Bastareny és difícil assegurar la geometria que defineix l’estructura de drenatge del 
sistema. Possiblement es tracti d’una geometria de tipus mixt, ja que el caràcter binari és poc marcat, 
és a dir, en part seria reticular i en part filiforme. No obstant, caldria aprofundir en la caracterització de 
l’estructura de drenatge tant de la zona no saturada com de la saturada.

60.  L’Adou del Bastareny pot deixar de funcionar en estiatges particularment marcats, no obstant, unes 
desenes de metres aigua avall, en el mateix tàlveg del curs que procedeix de l’Adou, existeixen per-
manentment aportacions d’aigua de feble cabal (és a dir, s’observa un esgotament de l’aportació de 
l’Adou).

61.  No es disposa de dades quantitatives sobre les edats de les espeleotemes i dels dipòsits de les dife-
rents cavitats de la serra del Cadí, i, per tant, no es pot establir una cronologia rigorosa de l’evolució del 
carst, però es poden fer algunes observacions de valor qualitatiu en relació amb l’evolució recent del 
sistema. Aquestes observacions fan referència, principalment, a la zona de descàrrega.

62.  L’estudi de la deriva en microcrustacis a partir del filtratges realitzats a l’Adou del Bastareny (i al Bullidor 
de Sant Esteve) indica l’existència d’un interessant ecosistema aquàtic (amb una abundant presència 
de copèpodes Ciclòpids i Harpacticoides). La recerca ecològica de la complexa zona inundada del 
sistema de les Fonts del Bastareny hauria de ser un repte de futur: d’una banda per l’interès de l’eco-
sistema càrstic i, de l’altra, per la informació hidrològica i de l’estructura que aportarien els marcadors 
faunístics.

63.  A part de la utilització que es fa d’uns sondatges sorgents, situats molt a prop de les Fonts, pràctica-
ment en el mateix contacte de les calcàries devonianes amb les lutites i gresos vermells del Permià, 
no existeixen altres aprofitaments de l’aqüífer. Les captacions verticals poden ser el tipus de dispositiu 
d’explotació més adequat donades les característiques de l’estructura de l’aqüífer.

64.  En el cas que el Pedró dels Quatre Batlles o Tosa d’Alp (2536 m) formés part del sistema, l’altitud mit-
jana seria de 1845.5 m.

65.  El sistema de la Fou de Bor, tot i estar situat majorment al vessant N del Moixeró, podria haver estat 
influït per una aportació de sulfats no menyspreable procedent de la pluja àcida originada per les emis-
sions contaminants de la central tèrmica de Cercs (particularment en el període de control de finals dels 
80) i el mateix podria succeir amb els altres sistemes estudiats a l’alt Llobregat.

66.  No és pot establir una cronologia de la carstificació en el carst del Moixeró. La hipòtesi que la part més 
antiga de la xarxa càrstica pugui tenir a veure amb les importants aportacions d’aigua que es produirien 
després del darrer Màxim glacial es pot plantejar, però mentre no es disposi de datacions no es pot 
concretar una cronologia amb rigor. Podria succeir que la part pretèrita de la xarxa de la Fou respon-
gués a una etapa de carstificació anterior al Màxim glacial i que després del Màxim glacial simplement 
es produís una reactivació de l’estructura càrstica preexistent. Posteriorment amb l’aprofundiment del 
nivell de base –de la Tuta del Bosc a la Fou– s’arribaria a la situació actual. El carst de la Fou de Bor és 
clarament polifàsic.

67.  El Túnel del Cadí en realitat no travessa la serra del Cadí, sinó la del Moixeró, que és la continuació ori-
ental de les serres del Cadí i de la Moixa. La utilització del topònim Cadí per a ubicar el túnel és, doncs, 
geogràficament errònia i més aviat desafortunada. El túnel, en rigor, hauria d’anomenar-se Túnel del 
Moixeró. Des del punt de vista geològic són relleus de característiques ben diferents: la serra del Cadí 
està formada per unitats carbonàtiques del Terciari (Paleogen), mentre que la serra del Moixeró està 
formada, principalment, per unitats carbonàtiques, pelítiques i psammítiques del Paleozoic (Devonià 
i Carbonífer). El mateix succeeix des del punt de vista de la hidrologia subterrània, doncs es poden 
distingir dues unitats ben diferenciades i independents: al Cadí, el sistema hidrogeològic del Bastareny, 
tributari del Llobregat, i, al Moixeró, el sistema hidrogeològic de la Fou de Bor, tributari del Segre).

68.  Ja en ple funcionament del Túnel com a infraestructura viària, les diferents aportacions hídriques oca-
sionaren puntualment problemes –inundació parcial de les canalitzacions i galeries i curtcircuits de la 
xarxa elèctrica– per precipitació de carbonats i obstrucció de les canalitzacions de drenatge.
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Annex 1

ELEMENTS I FACTORS RESPONSABLES DEL DESENVOLUPAMENT I DE L’EVO-
LUCIÓ D’UN CARST (vegeu Mangin, 1978 c)

La recerca del carst ha experimentat una considerable evolució en el terreny estrictament 
metodològic que ha incidit de manera molt significativa en la seva concepció i definició.

En aquest sentit, l’aproximació termodinàmica (Prigogine, 1974; Mangin, 1975 a, 1978 
b, c, 1982 b, 1994 a, 1998) ha aportat una visió diferent i rigorosa que ha clarificat con-
ceptualment el rol dels diferents elements i factors que intervenen en la carstificació 
(vegeu Freixes 1993, 1995 a).

Abans de considerar i d’analitzar les característiques físiques del medi en què es desen-
volupen els processos del país calcari i càrstic dels Pirineus de Catalunya –o de qualsevol 
domini càrstic del planeta–, és interessant insistir en la significació dels diferents elements 
i factors que controlen el desenvolupament de la carstificació; aquestes consideracions 
facilitaran una millor comprensió dels fenòmens càrstics o exemples experimentals que 
s’han investigat als Pirineus de Catalunya. Aquest annex és fonamental per a comprendre 
l’anàlisi del potencial de carstificació que es fa en cadascun del sistemes.

L’origen i l’evolució d’un carst exigeix considerar des d’un punt de vista energètic quin 
és el motor dels processos implicats i, a continuació, analitzar els paràmetres que 
intervenen en els aspectes morfològic, hidrològic i energètic, així com les seves 
interaccions (Mangin, 1978 c).

A la figura 1 s’observen les relacions que s’estableixen entre els diferents elements 
i factors responsables del desenvolupament d’un carst.
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En els carsts clàssics o meteòrics el motor és la gravetat; per aquest motiu a aquests 
carsts se’ls anomena també gravífics (Mangin, 1982 b, Bakalowicz, 1986 b) (encara 
que ja s’ha assenyalat que hi ha altres processos, entengui’s motors o energies, que 
poden conduir a la carstificació).

Els exemples que es tracten dels Pirineus de Catalunya són carsts meteòrics o gra-
vífics, però en el treball abans esmentat (Freixes, 1995 a) també s’analitzen els carsts 
litorals com els de Montgrí, Garraf i Vandellós.

1. Motor de la carstificació

Mangin (1978 c, 1982 b) analitza detingudament el paper del motor, el qual condueix 
a organitzar la circulació (el flux). Aquest autor insisteix en el caràcter dinàmic de tot 
sistema càrstic i introdueix el concepte de paleocarst, que queda definit com tota es-
tructura càrstica no funcional. Així mateix analitza els principals factors que intervenen 
en el desenvolupament d’un sistema càrstic: en la carstificació, en la circulació de les 
aigües i en el motor.

2. Factors responsables del desenvolupament d’un sistema càrstic

a) Factors que intervenen en la carstificació:

Els factors que intervenen en la carstificació són la circulació de les aigües i els proces-
sos químics (sistema CO2-H2O-CaCO3).

La circulació de les aigües intervé indirectament com agent de transport (transport dels 
materials produïts per erosió) o com a dissolvent de diferents soluts. Aquest segon 
aspecte es basa en el sistema CO2-aigua-roca. La carstificació, en tenir per finalitat la 
recerca d’un equilibri –amb disminució d’entropia–, necessita, des d’un punt de vista 
químic, una aportació contínua d’aigua i CO2; la carstificació depèn o està determinada 
per un flux d’aigua i CO2. Com més important sigui el flux més important serà la carstifi-
cació i més ràpidament s’assolirà l’estat estacionari. Així es demostra la manera en què 
el factor químic actua sobre la velocitat i la intensitat de la carstificació.

b) Factors que intervenen en la circulació de les aigües:

Els que intervenen en la circulació de les aigües són el motor i la naturalesa i geome-
tria del medi; aquests darrers constitueixen el paràmetre litològic, el qual inclou alhora 
l’aspecte petrogràfic i l’estructura. Sota el punt de vista de l’energia aquest paràmetre 
representa la resistència del medi i d’ell en depèn la dissipació d’energia de la circulació 
de les aigües.

c) Factors que intervenen en el motor:

Finalment hi ha els factors que intervenen en el motor. En primer lloc cal assenyalar que 
la càrrega responsable de la circulació està determinada per les condicions als límits 
del sistema (el nivell de base representa la condició als límits de referència). En els 
carsts gravífics, són la morfologia exterior o, a vegades, l’estructura geològica (la ma-
croestructura) les que constitueixen el motor del flux i de la carstificació. El conjunt de 
condicions (morfologia exterior-estructura geològica i el potencial H2O-CO2) s’anomena 
potencial de carstificació (Mangin, 1975 a, 1978 c, 1982 b).
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d) Esquematització de les relacions entre els aspectes fonamentals –morfologia, hidro-
logia i termodinàmica– i els elements i factors (vegeu l’esquema següent):

Esquema funcional sobre la gènesi i evolució d’un sistema càrstic. Factors responsables del 
potencial de carstificació (Mangin, 1978 c, 1982 b, 1994 a).

La realització o el funcionament d’un sistema càrstic (segons Mangin, 1978 c) pot ser 
referit a un flux d’entropia determinat per l’intermediari (mitjà) d’un paràmetre d’estat 
sota l’acció de certes forces. Així, teòricament:

a l’equilibri:

valor del flux = cabal de circulació de les aigües

paràmetre d’estat = morfologia del sistema càrstic

forces responsables = càrrega hidràulica
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vers l’equilibri:

valor del flux = valor dels factors químics i de les circulacions de les aigües

paràmetre d’estat = litologia

forces responsables = potencial de carstificació

Així, des de l’anàlisi termodinàmica es pot considerar el sistema en equilibri o en 
evolució vers l’equilibri; en un cas o en l’altre els paràmetres o característiques: flux, 
paràmetre d’estat i forces responsables, són completament diferents (vegeu Mangin, 
1978 c).

L’aigua té un paper mecànic o d’agent de transport en la circulació, però també un rol 
químic en les reaccions del sistema CO2-H2O-CaCO3. L’aigua i el diòxid de carboni, per 
la seva presència i abundància, són un element potencial; és indispensable però que hi 
hagi flux de l’un i de l’altre perquè sigui possible la carstificació.

L’acció de la tectònica determina la modificació del nivell de base (vegeu Mangin, 1982 
b i 1986 a, b) que influeix en el potencial de carstificació i determina la fissuració, que 
és simplement un paràmetre d’estat.

3) Interacció entre els diferents paràmetres

De les interaccions entre els diferents paràmetres en cal destacar les següents: entre el 
factor químic i la circulació de les aigües, entre el factor químic i el potencial de carsti-
ficació i entre el factor litològic i el potencial de carstificació. Aquestes tres interaccions 
són les responsables de la morfologia del sistema càrstic.

a) Entre el factor químic i la circulació de les aigües

Un aspecte fonamental i comú és la velocitat; d’una banda hi ha la velocitat de la 
circulació i de l’altra la cinètica de les reaccions químiques. La velocitat de circulació 
condiciona el temps de trànsit o de permanència de l’aigua a l’aqüífer; d’aquesta ma-
nera s’influencien els equilibris químics i es donen unes possibilitats de dissolució de la 
roca i d’incorporació de CO2 en profunditat (Bakalowicz, 1977 b, Mangin, 1978 c, 1982 
b). Segons el cas, la dissolució serà més important en superfície o en profunditat o bé 
uniformement repartida; aquesta distribució de les formes càrstiques, de la superfície 
al carst inundat, s’anomena configuració del sistema càrstic.

A la val d’Aran hi ha sistemes de característiques hidrodinàmiques molt contrastades, 
que presenten estructures (o configuracions) òbviament distintes; aquests exemples 
permetran una reflexió d’interès en la interacció de la velocitat del flux (o temps de tràn-
sit) i la cinètica del sistema CO2-H2O-CaCO3.
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b) Entre el factor químic i el potencial de carstificació

Com més gran és el potencial de carstificació, més important és el flux d’H2O- CO2 i, 
per tant, el desenvolupament de la carstificació serà més important. Aquesta interacció 
influeix en la intensitat de la carstificació. No obstant, els paràmetres que intervenen en 
el potencial de carstificació són diversos: càrrega hidràulica forta, abundància en aigua 
o CO2. Així, a idèntic valor del potencial de carstificació, la morfologia del carst serà 
diferent segons la importància relativa de cadascun d’aquests paràmetres. Quan, en un 
sistema, l’escolament superficial concentra quantitats d’aigua importants, en el contac-
te amb les calcàries hi ha un desenvolupament molt intens de la carstificació (algunes 
xarxes espeleològiques són molt il·lustratives: Coume Ouarnède, Pierre Saint Martin; o, 
en conglomerats calcaris, la xarxa de l’Espluga de Francolí). Aquesta interacció incideix 
a més en la configuració del sistema càrstic.

c) Entre el factor litològic i el potencial de carstificació

En l’establiment (desenvolupament) del sistema càrstic, el factor litològic és el paràme-
tre d’estat i el potencial de carstificació s’identifica amb les forces que actuen. Aquests 
dos factors són essencials de l’entropia del sistema i, per tant, de la seva estructura. 
Quan més fort és el potencial de carstificació, més feble és la resistència del medi i més 
avança l’organització del drenatge.

Els dos factors, resistència del medi i potencial de carstificació, intervenen no solament 
en l’estructura sinó també en el perfil longitudinal de l’estructura. La seva gènesi o de-
senvolupament respon al principi del mínim esforç (“moindre action”), que és el màxim 
treball en tot punt per un mínim de gradient d’entropia. Si el potencial de carstificació 
és important i la resistència del medi feble, en relació a la profunditat, el perfil general 
no pot ser sinó recte o quasi recte, almenys poc còncau. En el cas contrari la circulació 
tendirà a realitzar-se en profunditat, clarament sota el nivell de base, originant-se així 
les fonts valclusianes.

La morfologia del sistema càrstic, que comprèn les formes exocàrstiques i les endo-
càrstiques, es defineix a partir de l’estructura (organització del drenatge) i la configura-
ció (repartició de les formes i la seva importància al llarg de l’estructura).

4) Evolució dels diferents paràmetres

Quan apareix un potencial de carstificació, la realització d’un sistema càrstic comença. 
A l’equilibri (o a l’estat estacionari), aquest sistema arriba al final de la seva evolució i li 
correspon una morfologia determinada i concreta.

Entre els diferents factors, les variacions litològiques (per exemple la fissuració oberta) 
semblen tenir una importància menor.

Les variacions del flux H2O-CO2 modifiquen molt més profundament la morfologia del 
sistema càrstic i la configuració en depèn estretament.

No obstant, és sobretot amb les variacions del potencial de carstificació que es pro-
dueixen les modificacions més importants, ja que d’aquesta manera és l’estructura la 
que en resulta afectada. Tant si el sistema ha assolit l’equilibri com si no, es constituirà 
una nova estructura; l’antiga serà aleshores abandonada per la circulació i esdevindrà 
un paleocarst. Aquestes antigues estructures de drenatge, quan no es rebleixen de se-
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diments, constitueixen la part essencial de les xarxes espeleològiques; l’esglaonament 
d’aquestes xarxes, que s’observa amb freqüència, respon a diferents variacions del 
potencial de carstificació, que majorment són degudes a l’evolució del nivell de base. 
Encara que aquesta evolució sigui contínua, el pas d’una estructura a l’altra implica 
una certa discontinuïtat materialitzada per la superposició de nivells de conductes que 
s’observa en aquestes xarxes.

Quan el potencial de carstificació, per raons diverses, esdevé nul o molt feble, l’entropia 
creix i es produeix una certa homogeneïtzació per desaparició de l’estructura. L’evo-
lució en aquest cas va ser àmpliament tractada als apartats dedicats a l’entropia dels 
treballs de Mangin (1982 b i Freixes, 1995 a).

El modelat càrstic és, freqüentment, el resultat de diferents fases successives de cars-
tificació i s’hi poden reconèixer formes del carst actual (sistema actual) i també formes 
heretades que corresponen a paleocarsts.
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Annex 2

1. Carst Experimental de Baget (Pirineus de l’Ariège, França).
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2. Limnígraf que enregistra el cabal total del sistema càrstic de Baget (Ariège, França).

3. Accés al sistema annex de la Peyrère al carst de Baget (Ariège, França).
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4. Carst Experimental de Rellinars: captació de les Fonts de Rellinars  
i aportació dels sobreeixidors: Font Falsa, Pedregosa, Barbotera i Saiola  

(conglomerats calcaris de l’Eocè de la Serra de l’Obac).
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5. Carst Experimental de Rellinars: sobreeixidor de la Barbotera en decrescuda.

6. Carst Experimental de Rellinars: sobreeixidor dels Caus del Guitart.
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7. Avenc de l’Espluga: zona no saturada del  
Carst Experimental de Rellinars.
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8. Cova Simanya: paleodren situat al massís del Montcau  
(conglomerats de Sant Llorenç del Munt - Serra de l’Obac).
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9. Cova Simanya: paleodrèn vist des de l’interior.
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10. Contacte entre les granodiorites del batòlit de la Maladeta (esquerra)  
i les calcàries del Devonià (dreta): falla de la Maladeta.
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11. Vessant septentrional del massís de la Maladeta (Alt Éssera)  
que constitueix la conca d’alimentació del sistema càrstic dels Uelhs deth Joeu.

12. Forat d’Aigualluts: pèrdua més important del sistema càrstic de Joeu.  
Aneto, 3.404 m. Mantell nival i glaceres.
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13. Detall de la imatge anterior: Forat dels Aigualluts i Aneto.
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14. Forat de la Renclusa: detall del curs superficial marcat  
amb fluoresceïna incorporant-se a l’engolidor.

15. Ressurgència dels Uelhs deth Joeu (Artiga de Lin, Garona del Joeu, Val d’Aran).
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16. Uelhs deth Joeu en situació de forta crescuda  
a partir de la fosa de neu de primavera.

17. Uelhs deth Joeu en situació de forta crescuda a partir de la fosa  
de neu de primavera (punt de descàrrega més elevat).
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18. Uelhs deth Joeu en situació de baix cabal a l’hivern.

19. Captació dels Uelhs deth Joeu per a la producció d’electricitat  
a la Central de Benós (Garona, Val d’Aran).
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20. Instal·lació de l’estació de monitoratge del cabal,  
la temperatura i la conductivitat als Uelhs deth Joeu.

21. Buidat de l’estació de monitoratge dels Uelhs deth Joeu.
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22. Transport del material de l’estació de monitoratge  
per a la seva instal·lació al Forat d’Aigualluts.

23. Instal·lació de l’estació de monitoratge del Forat d’Aigualluts.
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24. Estació del Forat d’Aigualluts (hivern-primavera).

25. Rasclers del Forat d’Aigualluts i el Pla d’Aigualluts en segon terme.
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26. Cova del Mall de l’Artiga: paleozona saturada a 2.400 m d’altitud,  
que forma part de la conca del sistema càrstic de Joeu.

27. Forat d’Aigualluts en situació de cabal baix a l’hivern.
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28. Forat d’Aigualluts en situació de crescuda.

29. Forat d’Aigualluts en crescuda: inundació de l’engolidor.
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30. Important desenvolupament del mantell nival a l’alta vall de l’Éssera i vessant 
septentrional del massís de la Maladeta (Forat i Pic d’Aigualluts).



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

588

31. Aproximació a la cartografia de l’alta vall de l’Éssera i la Val d’Aran,  
que reflecteix molt bé la relació hidrològica entre la pèrdua del Forat d’Aigualluts i 
la ressurgència dels Uelhs deth Joeu. Els treballs cartogràfics els realitzà Tiburzio 

Spannocchi l’any 1594 (España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
Archivo General de Simancas. Mapas, Planos y Dibujos, 15,84).
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32. Detall de la cartografia de Tiburzio Spannocchi que atribueix el topònim  
de Joeu al riu d’Aigualluts (alt Éssera) abans d’incorporar-se a la captura càrstica 

(Forat d’Aigualluts). Més al nord hi situa el naixement del riu Joeu:  
la ressurgència dels Uelhs deth Joeu (España. Ministerio de Educación,  

Cultura y Deporte. Archivo General de Simancas. Mapas, Planos y Dibujos, 15,84).

33. Detall de la cartografia de Tiburzio Spannocchi (1594) en què s’observen dife-
rents pèrdues i ressurgències: les situades més a l’oest estan relacionades amb el 
sistema càrstic de l’Éssera i constitueixen l’origen pròpiament mediterrani d’aquest 
riu; les situades més a l’est, prop dels Aigualluts, formarien part del sistema càrstic 
de Joeu. (España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo General de 

Simancas. Mapas, Planos y Dibujos, 15,84).
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34. Forat d’Aigualluts: experiència amb traçador a l’hivern.

35. Visió aèria del Forat de la Renclusa, engolidor de la part  
més occidental de la conca del sistema càrstic de Joeu.



Annex 2

591

36. Llac Nere: conca més oriental del sistema càrstic de Joeu.
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37. Pèrdua del llac Nere: experiència amb fluoresceïna a l’hivern.

38. Surgència d’Horno a la vall del Nere i captació d’aigua potable de Vielha.
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39. Surgència d’Horno (sistema hidrogeològic de la vall del Nere):  
instal·lació de fluocaptors.

40. Valarties: relleu del Montardo que limita amb el sistema càrstic de Lastoar.
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41. Font de Lastoar: aportació al riu Valarties (pla de Ressèc).
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42. Font de Lastoar: aportació al Valarties a l’hivern (pla de Ressèc).
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43. Part superior de la Font de Lastoar.

44. Desguàs del torrent de Lastoar al riu Valarties.



Annex 2

597

45. Llac d’Escunhau: visió des del circ glacial on es troba l’avenc de Bargadèra.

46. Mostreig de la pèrdua del llac d’Escunhau.
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47. Llac d’Escunhau: conca del sistema càrstic de Lastoar.
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48. Avenc de Bargadèra (circ d’Escunhau):  
morfologia endocàrstica que forma part de la conca  

del sistema càrstic de Lastoar (fotografia de Jordi Icart).
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49. Font de Tèrme (sistema càrstic de Tèrme-Pila, Varradòs).

50. Torrent de la Font de Tèrme abans de desembocar al riu Varradòs.
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51. Font de la Pila o Uelh de Sascorjada al barranc de Siesso, afluent del Varradòs.

52. Font de la Pila: detall del vessador que descarrega un conducte  
quasi vertical de 90 m de profunditat.
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53. Alta vall del riu Unhòla amb importants captures càrstiques  
en els afloraments de les Calcàries de Bentaillou  

(Forat de l’Unhòla i pla de Tor): sistema càrstic de Tèrme-Pila.

54. Pla de Tor: morfologia epicàrstica molt desenvolupada  
amb dolines i rasclers. Pèrdua i llac del Pla de Tor.
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55. Panoràmica del Forat de l’Unhòla i de l’aflorament de les Calcàries  
de Bentaillou (alt Unhòla, Liat). A la part superior dreta: l’estany de Liat.

56. Forat de l’Unhòla (estany de Liat): pèrdua principal del sistema càrstic  
de Tèrme-Pila. Observació de la morfologia fluvial meandriforme pretèrita.
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57. Detall del Forat de l’Unhòla que es desenvolupa  
en el contacte de materials metapelítics  

amb les Calcàries de Bentaillou (Cambroordovicià).
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58. Vessant occidental de l’alta vall de l’Unhòla a l’hivern:  
dolines a les Calcàries de Bentaillou.

59. Aportació hídrica que s’origina a l’estany de Liat  
aigua amunt del Forat de l’Unhòla.
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60. Depressions càrstiques en dipòsits clàstics situats  
sobre les Calcàries de Bentaillou (alt Unhòla, Liat).

61. Depressions càrstiques en dipòsits clàstics situats  
sobre les Calcàries de Bentaillou (alt Unhòla, Liat).
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62. Detall de les depressions desenvolupades en els materials clàstics (alt Unhòla).

63. Serra de Sascorjada.
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64. Calcàries de Bentaillou: marbres  
de metamorfisme regional al carst de Tèrme-Pila.

65. Fageda que es desenvolupa entre les ressurgències  
de Tèrme i Pila (serres de Guarbes i Sascorjada).
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66. Font de la Pila: detall del pla de falla.

67. Anàlisi de l’estructura de falla que determina la situació de la Font de la Pila.
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68. Font de la Pila: restitució del traçador injectat al Forat de l’Unhòla.
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69. Experiència amb fluoresceïna al Forat de l’Unhòla.
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70. Vall de Varradòs que rep les aportacions de les ressurgències càrstiques  
de Tèrme i Pila (amb el massís de la Maladeta en darrer terme).
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71. Riu de Varradòs aigua avall de les aportacions càrstiques.

72. Vall de Ruda, de morfologia glacial, on es troba el sistema hidrogeològic  
d’Aiguèira i la muntanya de Vaquèira (a l’esquerra).
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73. Font d’Aigüèira i captació  
(Muntanya de Vaquèira, Garona de Ruda).
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74. Sistema hidrogeològic d’Aigüèira. Morfologia càrstica a les calcàries del Silurià 
superior–Devonià inferior a les parts altes de la Muntanya de Vaquèira.

75. Depressions càrstiques al sistema d’Aigüèira.
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76. Depressió càrstica i dolina de fons pla al sistema d’Aigüèira.

77. Detall de la imatge anterior.
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78. Empremtes de corrent en una cavitat  
exhumada del sistema d’Aigüèira.
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79. Microconductes de dissolució a la Font d’Aigüèira.

80. Microconductes de dissolució amb espeleotemes a la Font d’Aigüèira.
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81. Mesura del cabal de l’aportació de la Font d’Aigüèira.

82. Estany d’Àrreu a l’extrem oriental del sistema d’Aigüèira.
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83. Pèrdua de l’estany d’Àrreu (sistema d’Aigüèira).
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84. Experiència de traçat amb ClLi (clorur de liti) a la pèrdua de l’estany d’Arreu.

85. Conca del sistema d’Aigüèira en primer terme i el massís de la Maladeta,  
al fons, que constitueix la conca del sistema càrstic de Uelhs deth Joeu.
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86. Captació en galeria d’aqüífers carbonàtics d’escassa  
carstificació per a l’abastament de Liège (Bèlgica).

87. Abastament de Liège (Bèlgica): detall de la infraestructura de captació.
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88. Abastament d’aigua potable de Brussel·les (Bèlgica).  
Captació en galeria, aqüífer calcari d’escassa carstificació.

89. Detall de les construccions de Vaquèira-Beret immediates a  
la captació de la Font d’Aigüèira que provocaren la descompressió  
del massís rocós on es troba la font i la degradació del seu entorn.
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90. Excavació i descompressió del massís rocós  
a la Font d’Aigüèira; formació de nous punts de descàrrega.
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91. Degradació de l’entorn de la Font d’Aigüèira.
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92. Serra del Cadí constituïda per materials de naturalesa carbonàtica de l’Eocè, que 
observen una important circulació subterrània: sistema càrstic del Bastareny.

93. Serra del Cadí des de la vall del riu Saldes.
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94. Bullidor de Sant Esteve: font principal del sistema càrstic del Bastareny.

95. Detall del Bullidor de Sant Esteve (estació de control  
de la temperatura i la conductivitat).
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96. Adou del Bastareny: segona surgència en  
importància del sistema. Fageda ben desenvolupada  

als contraforts orientals de la Serra del Cadí.
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97. La descàrrega de l’Adou del Bastareny en situació d’aigües altes.

98. Adou del Bastareny.
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99. Adou del Bastareny: punt de descàrrega més important sense funcionar.

100. Detall de l’Adou del Bastareny en situació de crescuda.
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101. Crescuda amb fort cabal a l’Adou del Bastareny.

102. Font del Violí: font menor del sistema càrstic del Bastareny. Detall de la  
captació i del monitoratge per al control de cabal, temperatura i conductivitat.
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103. SC-30: sobreeixidor més important del sistema càrstic  
del Bastareny situat aigua amunt de l’Adou.
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104. SC-30 sec.
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105. Bullidor de la Llet: sobreeixidor  
situat al torrent de la font Faig.
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106. Ciclòpid (estudi de la deriva de l’Adou del Bastareny).
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107. Estació d’aforament del cabal total del sistema càrstic  
del Bastareny. Pont del Molí del Puig.

108. Estació meteorològica completa al coll de la Bena,  
Gisclareny (sistema càrstic del Bastareny).
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109. Pluviòmetre en els relleus superiors del carst del Bastareny (Serra del Cadí).

110. Relleus càrstics a les immediacions del Comabona  
(part superior de la Serra del Cadí).
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111. Replans al carst superficial del sistema càrstic del Bastareny.  
Epicarst de la Font Tordera (Serra del Cadí).

112. Epicarst del sistema del Bastareny. Mostreig de la Font Tordera sota la neu.
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113. Detall de les unitats carbonàtiques de la Formació  
Armàncies al Comabona (Serra del Cadí).

114. Barra de calcàries de la Formació Armàncies (equivalent de la Formació Penya) 
en la qual es troba la descàrrega natural del sistema (Fonts del Bastareny).
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115. Superfícies molt planes amb depressions càrstiques  
i rasclers a la part alta de la Serra del Cadí.

116. Depressions càrstiques, afloraments amb rasclers,  
prat alpí i vessant amb pi negre a la Serra del Cadí.
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117. Detall de rascler i sòls associats a l’extrem oriental de la Serra del Cadí.

118. Fonts del Llobregat: surgència del sistema càrstic.



ELS AQÜÍFERS CÀRSTICS DELS PIRINEUS DE CATALUNYA

642

119. Cabal en crescuda de les Fonts del Llobregat.

120. Estació de mesura del cabal, temperatura  
i conductivitat a les Fonts del Llobregat.
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121. Cova de la Tuta: paleosurgència situada uns 300 m  
per sobre de les Fonts del Llobregat.
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122. Límit NW del sistema càrstic de les Fonts del Llobregat. Falles lístriques que 
limiten la fossa de la Cerdanya. Infraestructures de l’estació d’esquí de la Molina.

123. Puigllançada (2409 m): límit occidental  
del sistema càrstic de les Fonts del Llobregat.
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124. Depressió càrstica en materials clàstics per efecte del drenatge subterrani  
(Coll de Pal, límit occidental del sistema càrstic de les Fonts del Llobregat).

125. Exemples de depressions càrstiques en materials clàstics en el torrent de  
Coll de Pal (límit occidental del sistema càrstic de les Fonts del Llobregat).
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126. La ressurgència de la Fou de Bor en crescuda (any 2005)  
(sistema càrstic de la Fou de Bor).
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127. Detall de la ressurgència de la Fou de Bor en crescuda (any 2005)

128. Tuta Gran (cova de la Fou de Bor): estructura càrstica pretèrita no funcional.
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129. Estació de control de la ressurgència de la Fou de Bor (radó...).

130. Fou de Bor: captació per al subministrament  
d’aigua potable a la població de Bor i altres utilitzacions.
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131. Exploració subaquàtica de la zona inundada del carst de la Fou de Bor.

132. Galeria de reconeixement S del Túnel del Cadí i  
estació d’aforament (Penyes Altes de Moixeró).
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133. Conducte càrstic GR2 a la galeria  
de reconeixement S del Túnel del Cadí (2 x 0,5 m).

134. Conducte càrstic GR3 a la galeria de reconeixement S del Túnel del Cadí








