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ESTUDI DE RISCOS GEOLÒGICS ENFRONT A INESTABILITATS DE VESSANT 

DE DIVERSOS MARGES DEL RIU TORDERA I SOT GRAN AL SEU PAS PER 

LES MARGARIDES, SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA I EL CASTELL DE 

MONTCLÚS, EN EL MARC DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DEL POUM 

DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

 

1. INTRODUCCIÓ 

A petició de l’ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, es redacta el present estudi 
de riscos geològics, el qual s’emmarca dins l’estudi ambiental estratègic del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Esteve de Palautordera.  

 

Es tracta d’un estudi complementari del POUM a resultes de les recomanacions en 
relació a les àrees vulnerables que es recullen al dictamen preliminar de riscos 
geològics de Sant Esteve de Palautordera, redactat per l’ICGC, així com les 
recomanacions que es proposen per a completar l’estudi ambiental estratègic del Pla 
d’Ordenació Urbanística de Sant Esteve de Palautordera.  

 

2. ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL  

 

El municipi de Sant Esteve de Palautordera es localitza al nord-est de la comarca del 
Vallès Oriental, al vessant de ponent del Montseny, damunt d’una terrassa fluvial de la 
Tordera. La delimitació de les àrees d’estudi venen definides amb caràcter previ pel 
dictamen ERGC de Sant Esteve de Palautordera, redactat per l’ICGC el novembre de 
2009 (AP-117/09), a les quals s’hi ha afegit l’àmbit del castell de Montclús.  

 

En aquest sentit i en el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi, es 
posa de manifest la necessitat d’emetre informe sobre la perillositat geològica enfront a 
inestabilitats de vessant dels terrenys inclosos en aquests àmbits d’estudi així com 
determinar les mesures de protecció més adients. Concretament, les àrees a estudiar 
són les següents: 

 

-Marges del riu Tordera: Es contemplem tres sectors, tots ells localitzats a la riba 
dreta del riu. D’una banda, el marge situat just per damunt l’encreuament del camí que 
mena a can Puço, a l’alçada de Santa Margarida (Sector_3); d’altra banda i aigües 
avall, al marge o escarpament que conforma el meandre de can Garbeller (Sector_2) i 
per últim, aigües avall també, i passada la instalꞏlació Aigua del Montseny, el marge 
del riu paralꞏlel al carrer Llevant de Sant Esteve de Palautordera (Sector_1). 

-Serrat de la Torre dels Moros: Marges del Sot Gran que conformen l’àmbit del 
castell de Montclús (Sector_4). 
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Fig. 1.  Plànol localització àmbits d’estudi. 

 

 

3. OBJECTIUS 

 

L’objectiu del present estudi és efectuar una avaluació dels processos d’inestabilitat 
dels vessants anteriorment citats, concretament els sectors 1, 2 i 3 corresponents a 
marges del riu Tordera i el sector 4 del Castell de Montclús.  

 

L’informe es centrarà en l’avaluació de la perillositat geològica natural enfront a 
inestabilitats de vessant, per tal de determinar si en els àmbits estudiats existeixen 
indicis que es puguin produir nous processos geològics, que puguin donar lloc a 
situacions de risc que convingui evitar.  

 

En aquest sentit, l’objectiu final d’aquest estudi és la determinació, en cas que sigui 
necessari, d’una sèrie de recomanacions i/o propostes d’actuació, amb la finalitat 
d’aconseguir una perillositat residual acceptable.  

 

Els treballs de camp i gabinet, realitzats per tal d’aconseguir aquest objectiu, han estat 
els següents: 

- Caracterització geològica i geomorfològica de la zona d’estudi. 

- Determinació dels indicis d’inestabilitats del terreny. 

- Identificació de patologies estructurals. 
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La identificació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la magnitud i el grau 
d’activitat dels fenòmens geomorfològics identificats. 

 

La magnitud  d’un fenomen és la capacitat de destrucció d’aquest. Està directament 
relacionada amb la massa del material mobilitzat i la velocitat a la qual es desplaça. 
S’estima a partir de criteris de camp com poden ser la naturalesa del terreny, el grau 
de fracturació del massís, l’estimació del volum de sortida del material susceptible a 
ésser remobilitzat, la morfologia del vessant, etc. 

 

La freqüència és el grau d’activitat o període de recurrència d’un fenomen, és a dir, el 
lapse de temps estimat entre dos esdeveniments de magnitud similar. En el present 
informe s’ha realitzat una aproximació d’aquest valor en base als indicadors d’activitat 
observats al camp (cicatrius recents, esllavissades recents, grau de revegetació dels 
sectors de la capçalera, etc.) així com a partir de la morfologia del vessant.  

 

 

A partir d’aquests paràmetres, es poden identificar els següents graus de perillositat 
natural: 

 

-Perillositat Molt baixa: Àrees on no s’ha detectat una exposició a fenòmens 
actius (sense perillositat definida). 

 

-Perillositat Baixa: Àrees exposades a fenòmens de baixa magnitud o fenòmens 
de baixa freqüència i magnitud baixa a mitjana. 

 

-Perillositat Mitjana: Àrees exposades a fenòmens de mitjana freqüència i 
magnitud. 

 

-Perillositat Alta: Àrees exposades a fenòmens de mitjana o alta freqüència i 
magnitud alta. 
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4. METODOLOGIA 

La diagnosi general de les àrees d’estudi s’ha efectuat, bàsicament, a partir del 
reconeixement geològic de camp de superfície, per la recerca de dades indicatives de 
possibles indicis d’inestabilitat. Prèviament a aquest reconeixement de camp, s’ha 
efectuat una recopilació de dades de l’àmbit d’estudi, a partir de la consulta de 
cartografies geològiques, fotografies aèries i informes antecedents. 

 

4.1. INTERPRETACIÓ DE LA FOTOGRAFIA AÈRIA 

Per a la realització de l’estudi fotointerpretatiu s’han utilitzat ortofotomapes compresos 
entre el 1946 i el vigent facilitats pel portal Vissir de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. Aquest estudi ha permès efectuar un primer anàlisi comparatiu de la zona, 
amb l’objectiu d’identificar l’existència d’elements morfològics representatius tals com 
cicatrius, petites esllavissades, incisions torrencials, etc. 

 

4.2. TREBALL DE CAMP 

Per a la realització de la cartografia, s’ha dut a terme, durant els dies 05 i 24 d’abril de 
2018, un reconeixement geològic de camp de superfície (aspectes litològics i 
geomorfològics), així com la recerca de dades indicatives de possibles indicis 
d’inestabilitat enfront a despreniments i/o esllavissades en tots els escarpaments 
inclosos dins els àmbits d’estudi.  

 

Durant els treballs de camp s’han realitzat fotografies dels elements més rellevants (de 
major importància o els que poden ilꞏlustrar millor un determinat fenomen), La 
cartografia s’ha realitzat sobre una base topogràfica annexada en el present estudi 
amb el títol “Cartografia d’indicadors d’activitat, seccions i fotografies dels sectors. 

 

5. MARC GEOLÒGIC 

5.1. CONTEXT GEOLÒGIC GENERAL 

Sant Esteve de Palautordera es localitza al sector oriental de la fossa del Vallès-
Penedès, depressió tectònica allargada en direcció NW-SE reblerta de materials 
neògens. Constitueix un sistema de horst i graven limitats per falles normals amb una 
orientació ENE-WSW. El registre sedimentari Cenozoic és característic d’una àrea de 
marge continental extensiu: successions de dipòsits miocènics continentals i marins de 
diversos gruixos i tipus (sèrie alternant d’argiles, arcoses i conglomerats arcòsics). 
Discordants per sobre de tot aquest conjunt hi ha dipòsits alꞏluvio-torrencials 
(sediments detrítics grollers) i colꞏluvials (materials detrítics fins).  

 

Concretament, els sediments detrítics del Quaternari que trobem en aquesta àrea  el 
formen dipòsits de còdols amb matriu sorrenco-argilosa. La composició dels còdols és 
fonamentalment de pissarra, granit, quars, quarsita i també alguns de roques 
plutòniques i gresos. La matriu és bàsicament sorrenca i, a més, hi ha argiles de color 
rogenc a causa dels òxids de ferro que li proporcionen una lleu cimentació. La base 
d’aquests dipòsits és erosiva i relativament plana. Hi ha estructures (“flue cast”, 
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disposició dels còdols) que indiquen paleocorrents de nord a sud. Els còdols s’hi 
presenten poc triats i el llitatge és groller. La disposició dels materials indica 
disposicions conjuntes de les diferents mides de gra. Aquestes característiques 
indiquen un medi sedimentari amb ràpides i violentes crescudes caracteritzades pel 
transport de materials heteromètrics en un fluid dens de gran energia, amb 
sedimentació conjunta dels materials en minvar la força (De Mas,1979). 

 

El terme se situa al límit entre la depressió del Vallès i la serralada prelitoral, 
concretament el massís del Montseny. A l’extrem nord-occidental afloren dipòsits 
cambroordovicians, mentre que a la resta del terme afloren materials neògens de 
rebliment de la depressió del Vallès. En aquesta zona de contacte entre els materials 
del Miocè de la depressió del Vallès i els materials paleozoics del massís del 
Montseny, la xarxa hidrogràfica actual es desenvolupa sobre superfícies de 
peudemont i això determina en el seu traçat un progressiu encaixament al peudemont i 
als materials miocènics infrajacents 

 

Les unitats geològiques de referència, a escala 1:50.000, que afloren al terme 
municipal de Sant Esteve de Palautordera, segons el Mapa Geològic de Síntesi a 
escala 1:50.000 (ICC), són les següents: 

 

 

Fig. 2.  Mapa geològic de l’àmbit d’estudi. Qt1: Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial. Holocè; Qep: Graves 
anguloses. Tarteres o esbaldregalls de pendent. Holocè-actual; Qtg: Sediments de peudemont. Arrossegalls de 
pendent i fàcies proximals de ventalls alꞏluvials. Plistocè. NMa: Argiles i gresos arcòsics. Aragonià sup-Vallesià, 
Neogen; NMcg1: Conglomerats amb petites intercalacions de sorres i argiles sorrenques. Vallesià i Turolià, 
Neogen. Font: Dictamen preliminar de Riscos Geològics de Sant Esteve de Palautordera. Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya.      Sectors objecte d’estudi. 

Sector-3

Sector-2 

Sector-1 

Sector-4
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5.2. DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA 

 

5.2.1. Quaternari 

 

Qt1 Terrassa fluvial: Graves, sorres, llims i argiles de tonalitats marrons a  
vermelloses, que poden englobar clasts de litologies variades, generalment amb 
escassa organització interna. Es tracta de rebliments de fons de vall amb una dinàmica 
mixta d’aports, tant alꞏluvials com de vessant. En l’àmbit d’estudi es corresponen als 
sediments fluvials de llera i marges del riu Tordera i torrents secundaris tributaris. Edat: 
S’atribueix a l’Holocè. 

 

5.2.2. Neogen 

 

NMcg1: Conglomerats amb petites intercalacions de sorres i argiles sorrenques. Els 
conglomerats són compactes, tenen matriu argilosa i abundants estructures de corrent. 
S'interpreten com a sediments dipositats en ambients de tipus ventall alꞏluvial 
procedents dels relleus positius adjacents. Passa lateralment de forma transicional a la 
unitat NMa i es disposa formant una inconformitat sobre els materials infrajacents. 
Potència de l'ordre de centenars de metres. Edat: Vallesià i Turolià i és possible que 
també Pliocè inferior. 

 

 

5.3. DESCRIPCIÓ GEOMORFOLÒGICA GENERAL 

 

Els sectors d’estudi s’emplacen a la vall del riu Tordera, que travessa el terme 
municipal de nord-oest a sud-est. Dels quatre àmbits d’estudi, tres es corresponen a 
diversos trams del marge dret del riu Tordera al seu pas per Santa Margarida i Sant 
Esteve de Palautordera i el quart es correspon al vessant del serrat de la Torre dels 
Moros, que limita els marges del talús on s’emplaça el castell de Montclús. 

 

La dissecció de la xarxa fluvial corresponent al riu Tordera així com d’altres torrents 
secundaris, genera parets subverticals, molt sovint amb alçades moderades que 
poden arribar a assolir els 25 m. En aquests talussos afloren gresos i conglomerats 
miocens que generalment queden coronats per dipòsits quaternaris de terrassa fluvial 
o per dipòsits alꞏluvials plistocens.  

 

En general, el quaternari es constitueix d’argiles, llims i graves en matriu sorrenco-
llimosa de tonalitat marró-vermellosa i els gresos miocens, de naturalesa arcòsica, 
formen nivells de gruix entre mètric i decamètric, amb intercalacions de lutites de color 
marró-vermellós i conglomerats. A diferència del quaternari de naturalesa granular, els 
gresos generalment estan més cimentats. 
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A grans trets, en el reconeixement de camp al llarg dels trams de riba objecte d’estudi 
s’han reconegut cicatrius, dipòsits de caiguda i alguna massa individualitzada, 
generalment inferior als 10 m3 de volum; val a dir que la vegetació i l’accessibilitat ha 
impedit, en algun sector concret, una correcta observació.  

 

La totalitat dels escarpaments objecte d’estudi es generen en sòls, amb pendents 
variables, de manera que s’han associat a esllavissades en aquells pendents 
aproximadament inferiors a 70º i a despreniments, principalment desploms, en 
pendents superiors. 

 

6. ESTUDI DELS INDICADORS D’ACTIVITAT I INESTABILITAT.  

6.1. PROCESSOS GEODINÀMICS DETECTATS 

 

A partir dels treballs de reconeixement del terreny, ha estat possible identificar 
diversos processos geodinàmics, dels quals, a continuació, es fa una breu descripció: 

 

Desplom: Moviment superficial d’una massa de terreny causat per la gravetat, que 
produeix una girada al voltant d’un eix per sota el centre de gravetat de la massa 
inestable; li calen unes condicions topogràfiques específiques, sempre de trencament 
amb tracció. 

 

Moviment de massa: Moviment per efecte de la gravetat, d’una massa de materials, 
que mostra una certa coherència i plasticitat i que es desplaça lliscant per un pendent. 

 

Sòlc erosiu: Regueró erosiu amb un perfil transversal en V, afaiçonat per l’aigua en 
escolar-se per un terreny inclinat, generalment amb escàs recobriment vegetal, el qual 
s’aprofundeix amb el temps i/o a mesura que augmenta el volum d’aigua que hi circula. 

 

Soscavació: Forma d’erosió permanent o temporal que produeix l’aigua en moviment 
quan garfulla; el resultat és una cavitat al peu d’un talús, a la riba d’un riu, etc., que pot 
originar una inestabilitat. 
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6.2. ESTUDI DE SUPERFÍCIE 

6.2.1. Sector_1 (punt a) – Carrer Llevant / St Esteve Palautordera 

 

El tram a estudiar es correspon al marge extern d’un meandre del riu Tordera, paralꞏlel 
al carrer Llevant de Sant Esteve de Palautordera, aigües avall de la instalꞏlació Aigua 
del Montseny.  

 

A grans trets es tracta d’un vessant força verticalitzat, amb una alçada de fins a 12 m, 
on aflora la unitat miocena de sorres arcòsiques a la base i suprajacent a aquesta 
unitat es disposen les graves quaternàries amb un grau de cimentació baix.  

 

En general i pel que fa a evidències morfològiques, els reconeixements del terreny han 
permès constatar una concentració significativa d’indicadors d’activitat, tals com 
despreniments per descalçament i desplom, lliscaments de tipus rotacional recents així 
com una dinàmica erosiva generalitzada. 

 

Els materials desplomats al peu d’aquest escarpament són difícils de diferenciar per 
esdeveniments, atès que les masses despreses es disgreguen a mesura que van 
caient i, sobretot, en el moment d’impactar amb el terra. En general, s’identifiquen 
masses de sòl esllavissades al peu de la paret i nombrosos blocs i còdols dispersos 
procedents del nivell suprajacent de graves quaternàries, amb abast fins a la pròpia 
llera del riu. 

 

De totes les inestabilitats observades cal destacar una massa de sòl desenganxada 
del talús associada a la caiguda recent d’un arbre. Segons veïns de la casa adjacent al 
talús, la caiguda de l’arbre ocorregué un dia de fortes pluges i ventades del mes de 
març d’enguany. A la plataforma de coronació del talús, s’identifica una esquerda 
semicircular de tracció amb una obertura de fins a 5 cm i continuïtat d’ordre mètric amb 
un relatiu assentament superficial. Atesa la distancia relativa entre aquesta esquerda i 
el mur perimetral de la parcelꞏla de la casa, de només 20-25 cm, no es descarta que el 
retrocés del talús acabi afectant l’estructura del mur. 

 

Finalment, un altre factor de caràcter més local que també podria afavorir la generació 
d’inestabilitats és la canal de desguàs del mateix carrer Llevant a la mateixa alçada del 
talús, que aporta aigua en períodes de pluges i augmenta, així, la humitat en el terreny 
i fins i tot afavoreix processos d’erosió en forma de solcs en la seva mateixa vertical de 
desguàs. 

 

En resum, la verticalitat del vessant, l’abundant presència d’indicadors d’activitat recent 
al talús així com la possibilitat de fenòmens de soscavació al seu peu fa que es 
prevegi  la possibilitat de noves inestabilitats de vessant amb masses de sortida 
generalment d’ordre mètric tot i que no es descarten volums puntualment superiors. 
(Veure cartografia i fotografies representatives del sector a l’annex corresponent). 
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6.2.2. Sector_2 (Subàrea A) – Can Garbeller 

 

El sector 2 es correspon a l’escarpament que conforma el talús extern del meandre de 
can Garbeller, concretament un tram de 200 metres lineals del marge dret del riu 
Tordera. Es tracta d’un escarpament de naturalesa detrítica, amb un grau baix de 
cimentació, el marge superior del qual és resseguit pel límit posterior de les parcelꞏles 
de les cases situades al carrer de les Alzines de la zona residencial can Garbeller. 

 

En ell afloren materials miocens representats per trams de gresos amb alternances 
d’argiles i a sostre, coronant el talús, un paquet de graves fluvials sorrenques d’entre 1 
i 2,5 metres de potència. 

 

A grans trets, i després del reconeixement de camp al llarg de l’escarpament, hom pot 
apreciar dos sectors diferenciats.  

 

D’una banda, la part occidental, caracteritzada per un escarpament superior 
relativament verticalitzat amb una alçada d’ordre mètric (5-8 metres d’alçada) i el 
sector inferior per un vessant de menor inclinació, amb una morfologia superficial 
quelcom més irregular i coberta per vegetació, pel que la seva inspecció al camp ha 
esdevingut més dificultosa. S’ha observat la generació puntual de despreniments a 
desplom al marge superior de l’escarpament. Concretament s’han identificat dues 
cicatrius recents en la paret vertical detrítica superior, causades, probablement, per un 
fenomen inicial de descompressió lateral que afavoreix processos d’obertura 
d’esquerdes seguides de la caiguda a plom de masses del terreny, en aquest cas amb 
volums predominantment d’ordre mètric.  

 

D’altra banda, el sector oriental es troba modificat antròpicament, amb diversos murs 
de rocalla que li confereixen una morfologia lleugerament esgraonada en tota la seva 
longitud. La comparativa de fotografies aèries d’aquest tram de riba posa de manifest 
actuacions d’estabilització i diversos fenòmens erosius antecedents, descrits a 
continuació: 

Any 2006_ Es du a terme una modificació antròpica de terraplenat amb una 
possible aportació de materials. Possiblement aquesta actuació es du a terme per a 
minimitzar els efectes de soscavació del riu Tordera sobre el peu del talús. El treball de 
fotointerpretació permet observar una instantània dels treballs de terraplenat, on queda 
definit un dipòsit de morfologia allargada, paralꞏlela a l’eix de drenatge del riu, d’uns 90 
m de longitud a la seva base i aproximadament 15 m d’alçada. A coronació i peu del 
talús i com a mesura correctora s’instalꞏlen diversos murs de rocalla els quals 
actualment queden força coberts per vegetació pel que la seva visualització en camp 
es fa difícil. 
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Any 2009_ Segons el què es desprèn dels treballs fotointerpretatius, es genera 
un lliscament rotacional d’uns 20 m d’amplada, amb la cicatriu de coronació situada al 
sector central del vessant, concretament en el seu replà intermig i amb abast fins a la 
mateixa llera del riu.  

 

Any 2016_ Generació d’una petita esllavissada al capdamunt del talús, just en 
la vertical de l’esllavissada ocorreguda l’any 2009. Comparativament, de molt menor 
magnitud, uns 3 m d’amplada i 8 m de longitud, aproximadament.  

 

A continuació es mostra una successió d’ortofotoimatges (betaportal ICGC) de 
diferents anys per tal de visualitzar la comparativa anteriorment descrita: 

 

 

Fig. 3.  Comparativa d’ortofotoimatges. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

 

En resum, s’estima la possibilitat d’inestabilitats de vessant de diferent tipologia en 
funció del pendent i litologia. Les parts superiors del talús, més verticalitzades, 
presenten potencialitat de generar despreniments per desplom, amb mobilització de 
masses de fins algunes desenes de metres cúbics. D’altra banda, els trams de vessant 
més inferiors i de menor pendent, els processos més probables són les esllavissades, 
majoritàriament superficials i de tipus lliscament i flux, tot i que no es poden descartar 
processos d’erosió com ara solcs o cicatrius erosives. Finalment, cal també citar la 
possibilitat de noves inestabilitzacions associades a elements antròpics com ara els 
murs de rocalla instalꞏlats al sector més oriental. 

 

A l’annex corresponent es mostra en detall tots els indicadors d’activitat esmentats així 
com l’estat general del vessant (plànol, seccions i fotografies). 
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6.2.3. Sector_3 (punt b) – Can Puço / Santa Margarida 

 

Marge dret del riu Tordera, situat just aigües amunt de l’encreuament del camí que 
mena a can Puço, a l’alçada de Santa Margarida. Es tracta d’un escarpament vertical 
d’uns 10 m d’alçada, on afloren els gresos arcòsics miocens i per damunt el paquet de 
graves sorrenques fluvials de la terrassa corresponents a la terrassa Qt1.  

 

En general, es tracta d’un talús amb una moderada a alta erosió, desproveït de 
vegetació, amb abundants signes d’inestabilitat a les parts superiors de l’escarpament i 
amb indicis de soscavació a la base. 

 

En el reconeixement efectuat s’identifiquen cicatrius recents al capdamunt del talús 
resultat de la generació de despreniments a desplom. Tot i així, al peu no s’observen 
les masses mobilitzades atesa la poca consolidació del material, que es disgrega amb 
facilitat. 

 

La major part d’aquests despreniments afecten el tram superior més detrític de graves 
fluvials, tot i que també s’han identificat als gresos arcòsics miocens infrajacents, 
generats a partir d’esquerdes subverticals de descompressió lateral. 

És per tant que es poden produir dos tipus de despreniments: Els afavorits per 
fenòmens de descompressió lateral, que generen masses inestables desenganxades 
del vessant amb la conseqüent caiguda a plom i els afavorits per d’altres processos de 
meteorització que donen lloc a la pèrdua de les propietats resistents, facilitant l’erosió 
de la seva matriu fina, fet que pot deixar en fals les graves o bolos, amb el conseqüent 
despreniment.  

 

Pel que fa a volums de sortida, s’estimen majoritàriament inferiors als 5 m3 tot i que no 
es descarten volums superiors, propers als 10 m3. 

 

A l’annex corresponent es mostra en detall tots els indicadors d’activitat esmentats així 
com l’estat general del vessant (plànol, seccions i fotografies). 
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6.2.4. Sector_4 Castell de Montclús 

 

El darrer escarpament objecte d’estudi se situa a llevant i migdia del castell de 
Montclús (Ss XI-XII), situat al serrat dels Moros, turó d’uns 370 m.s.n.m. A l’est del 
castell  destaca un espadat que genera parets pràcticament verticals de més de 30 m 
d’alçada, limitat al seu peu pel torrent del Sot Gran. A grans trets, i després del 
reconeixement de camp al llarg de l’escarpament, hom pot apreciar dos sectors 
diferenciats: 

 

-Sector nord: Àmbit on s’emplaça el recinte sobirà del castell, del qual en destaquen 
els murs perimetrals i la torre cilíndrica. Actualment es conserven tres dels seus murs 
perimetrals atès que el quart, el situat més a llevant, desaparegué per la pròpia 
retrocessió del talús sobre el qual estava assentat, a partir d’un o successius 
fenòmens d’erosió i/o despreniments del mateix talús.  

 

-Sector sud: Àmbit on se situa el recinte jussà del castell, del qual se’n conserven 
restes del seu perímetre. L’antiga capella de Santa Margarida, pràcticament destruïda i 
la fovea o túnel d’escapatòria, situat a pocs metres, retallada per l’erosió del mateix 
espadat. 

 

En general, ambdós sectors són representats per una unitat miocena de conglomerats 
i bretxes poc cimentades, amb matriu sorrenca o llimosa de tonalitat ocre, que 
intercala nivells de gresos i trams mètrics de lutites. S’observa una dinàmica 
predominantment erosiva, on la unitat miocena és afectada per processos d’erosió 
amb solcs o incisions erosives, preferentment en aquelles zones més desproveïdes de 
vegetació, així com inestabilitats de vessant, principalment lliscaments o bé 
despreniments de masses de terreny. 

 

En aquest sentit, la dissecció d’aquests materials pel torrent del Sot Gran genera 
parets verticalitzades de fins a 30 m d’alçada, on la descompressió lateral permet 
l’obertura d’esquerdes als talussos verticals, seguides de caigudes a plom de masses 
de terreny. Són freqüents volums de sortida inferiors als 10 m3 tot i que en els sectors 
amb majors alçades s’estima la possibilitat d’assoliment de volums superiors, de fins a 
varies desenes de metres cúbics. 

 

La inspecció sobre el terreny posa en evidència l’afectació de les estructures del 
recinte del castell i capella més properes al marge superior de la coronació del talús. 
S’observen nombroses patologies que afecten els murs perimetrals, moltes d’elles 
amb obertures d’ordre decimètric i amb testimonis de guix pel control de l’evolució de 
les esquerdes. 
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La comparativa de fotografies aèries posa de manifest un alt grau d’activitat de 
l’escarpament, el qual al llarg del temps s’han anat succeïnt freqüents processos 
d’inestabilitat. A tall d’exemple, observar el despreniment ocorregut l’any 1946 amb 
abast fins al riu o bé els processos erosius del 1986 o 2009. 

 

 

Fig. 4.  Comparativa d’ortofotoimatges. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

 

En conclusió i pel que fa a evidències morfològiques, els reconeixements del terreny 
del marge oriental del serrat dels Moros, on s’assenta el recinte han permès constatar 
una concentració significativa d’indicadors d’activitat així com una dinàmica erosiva 
generalitzada al llarg de tot l’escarpament.  

 

A l’annex corresponent es mostra en detall tots els indicadors d’activitat esmentats així 
com l’estat general del vessant (plànol, seccions i fotografies). 

 

7. DIAGNOSI GENERAL. DETERMINACIÓ DE LA PERILLOSITAT  

 

El reconeixement de camp ha permès detectar indicis d’inestabilitat relacionats amb la 
naturalesa granular del terreny pel que fa al seu estat de meteorització i grau de 
cimentació. En base a les observacions de camp es poden extreure les següents 
conclusions: 

 

En les condicions actuals, la totalitat dels escarpaments analitzats presenten una 
moderada a alta probabilitat de generació de noves inestabilitats superficials 
(despreniments en sòls de tipus bolcada, lliscaments superficials, processos de solcs o 
incisions, etc.).  



Estudi Riscos Geològics  
Sant Esteve de Palautordera 
 i Castell de Montclús  

14 

 

Granollers 2002
Estudis Geològics

 

Es preveu la possibilitat de generació de masses de terreny individualitzades, que 
podrien culminar en despreniments de volums generalment inferiors als 5 m3, malgrat 
que no es descarten, de forma puntual, volums superiors, especialment en l’àmbit del 
castell. Atesa la verticalitat d’alguns sectors, aquests despreniments es generarien per 
desplom, arribant al peu del talús. Cal afegir, també, la probabilitat d’altres tipus de 
despreniments, de menor magnitud, generats a partir de la meteorització de la matriu 
sorrenca que podria deixar en fals bolos i/o graves amb el seu conseqüent 
despreniment, que en tot cas, presentarien volums inferiors als 0,5 m3. 

 

La metodologia emprada en la determinació de la perillositat en escarpaments de roca 
tova o sòl del present informe, segueix els criteris bàsics determinats per l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En aquest sentit, l’avaluació de la seva 
perillositat s’ha dut a terme a partir del model de retrocés d’escarpaments en roca tova 
(Calvet, J. I Ayala, R., 2010; veure fig. 3) i en base a les observacions de camp dels 
paràmetres més determinants en l’evolució d’aquest (freqüència i magnitud).  

 

7.1. FREQÜÈNCIA 

 

L’ estimació de la freqüència s’efectua en base al grau d’activitat dels escarpaments. 
El grau d’activitat, al seu torn, es defineix en funció del perfil més representatiu de 
l’escarpament (associat a la velocitat de retrocés) i als indicadors d’activitat observats.  

 

En aquest sentit, a partir del model de la Fig. 5 se’n deriva el següent model de 
velocitats de retrocés en funció de la geometria del perfil dels escarpaments: 

 

 

Fig. 5.  Velocitats de retrocés d’escarpaments en roca tova (Calvet, J. I Ayala, R., 
2010). Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  
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De tots els perfils mostrats a la figura, donades les característiques generals dels 
escarpaments estudiats, podríem dir els següent: 

 

-Sectors 1 i 3: El perfil més representatiu fora el c, on la major part dels pendents sub-
verticals es trobarien a la part alta dels talussos, fet que podria indicar un cert retrocés 
actiu, però moderat. 

 

-Sectors 2 i 4: El perfil més representatiu fora el b, on el talús es troba en un estadi 
inicial de retrocés. En aquest cas, el retrocés és relativament ràpid a escala humana. 

 

En quant a indicadors d’activitat, els escarpaments presenten, a dia d’avui, signes 
abundants d’inestabilitats superficials (presència d’esquerdes obertes subparalꞏleles al 
front de l’escarpament, cicatrius recents de despreniment associades a esquerdes de 
distenció, presència local de discontinuïtats subverticals en substrat cimentat miocè, 
falta de vegetació en els trams de fort pendent, acumulació puntual d’esbaldregalls al 
peu, soscavació activa el riu, afectació d’estructures, etc.).  

 

En conseqüència, segons l’estudi dels indicadors geomorfològics de caigudes de 
masses de roca tova i sòl i inestabilitats de vessant en general, realitzat sobre 
cadascun dels escarpaments objecte d’estudi, la major part presenten una moderada 
a alta activitat enfront a inestabilitats de vessant. 

 

És per tant que, donades les característiques litològiques i morfològiques del terreny, 
així com als indicadors d’activitat identificats al camp, s’estima una freqüència mitjana 
a alta. 

 

 

7.2. MAGNITUD 

La magnitud s’estima en base als volums potencials de sortida, a l’alçada dels 
escarpaments i a la litologia. En aquest sentit i tenint en compte la naturalesa del 
terreny, el grau de consolidació d’aquest, els volums previsibles de sortida així com les 
alçades màximes constatades, s’estimen, a priori, magnituds baixes per a la totalitat 
dels escarpaments estudiats, a puntualment mitjanes en l’àmbit del castell de 
Montclús. 
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7.3. VALORACIÓ DE LA PERILLOSITAT NATURAL  

 

 

Fig. 6.  Matriu per determinar la perillositat en escarpaments de roc tova o sòl. Font: Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

 

En consideració a les alçades dels escarpaments i a l’activitat i magnitud dels indicis, 
els escarpaments estudiats presenten perillositats baixes a puntualment mitjanes en el 
cas de l’àmbit del castell de Montclús, enfront a despreniments i inestabilitats de 
vessant en general.  

 

 

8. RECOMANACIONS I PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Atenent als condicionants geomorfològics i litològics del vessant, no es pot descartar 
que es puguin produir nous episodis de perillositat natural en grau baix a puntualment 
mitjà. En conseqüència i tenint en compte la relativa poca alçada dels afloraments, es 
recomanen diverses actuacions locals directes, amb l’objectiu d’aconseguir la 
disminució del perill d’inestabilitats de vessant existent i minimitzar el seu risc: 

 

8.1. RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES: SECTORS 1, 2 I 3-MARGES TORDERA: 

 

1. Treballs puntuals d’esbrossada: Extracció i retirada estrictament d’aquells 
arbres o arbusts descalçats que puguin induir inestabilitats en el terreny, és a 
dir, d’aquells que es consideri que l’acció de les seves arrels pugui generar 
situacions d’inestabilitat en volums de sòls cimentats o masses de terreny 
menys consolidades. 

2. Sanejament dels vessants: S’aconsella la retirada o caiguda forçada controlada 
de petites masses de terreny potencialment inestables. Es tracta de les masses 
que queden separades de la resta del vessant mitjançant discontinuïtats 
obertes, les quals han manifestat un cert desplaçament o descalçament i bolos 
i graves inclosos en la matriu i disposats en fals. 
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3. Treballs de reperfilat dels volums en extraplom de les cornises dels 
escarpaments. 

4. Mesures d’estabilització mitjançant elements resistents tals com bulons, xarxa 
de triple torsió amb cable de reforç i/o panells de malla de cable.  

5. En els sectors 1 i 3 es recomana la construcció d’un mur escollera al peu del 
talús, recolzat sobre terreny ferm miocè, per tal de minimitzar la soscavació 
activa del riu Tordera. En el sector 2 es recomana la revisió de l’estat actual del 
mur de rocalla existent. 

 

És per tant que, atenent a les recomanacions d’actuació descrites, es fa necessària la 
realització d’un projecte executiu d’estabilització per a cadascun dels talussos que 
avaluï el tipus, nombre i longitud dels elements de subjecció més adients per a cada 
problemàtica geotècnica plantejada. 

 

Per últim, cal destacar la imminent afectació del mur perimetral de la parcelꞏla ubicada 
al carrer Llevant nº 12 (Sector 1), en cas que evolucioni l’esquerda de tracció 
identificada a la plataforma superior del talús, després de la caiguda recent d’un arbre. 
És per aquest motiu que es recomana l’actuació prioritària en aquest sector. 

 

8.2. RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES: SECTOR 4-CASTELL DE MONTCLÚS: 

 

Es recomana la realització d’un estudi geotècnic de detall per a diagnosticar el 
vessant, a partir de l’execució de sondeigs, presa de mostres i assaigs de laboratori, 
per a l’obtenció dels paràmetres geotècnics necessaris pel càlcul de la seva estabilitat.  

 

 

Quedem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte. 

 

Granollers, 9 de maig de 2018 

 

Otger Sala Garcia      Sandra Blasco Nanot 

Geòleg, Col. 4.136      Geòloga, Col. 3.808 
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ANNEX  
CARTOGRAFIA D’INDICADORS D’ACTIVITAT 

SECCIONS 

FOTOGRAFIES DELS SECTORS 
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SECTOR 1_(punt a)-Carrer Llevant / Sant Esteve de Palautordera 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1A: Vista des del mateix carrer Llevant del límit occidental de l’escarpament objecte d’estudi, on es pot observar el canal de desguàs del mateix carrer. 1B: Detall del canal de desguàs. 1C: El mur perimetral de la casa adjacent es disposa, en aquest sector, 
paralꞏlel al traçat de l’escarpament. L’arbre caigut citat a la memòria se situaria a últim terme de la fotografia, just a la cantonada on el mur canvia de direcció. 1D: Cantonada del mur perimetral, just on caigué l’arbre i on actualment el terreny resta en estat 
precari, amb una massa de sòl individualitzada susceptible de mobilitzar-se i indicadors d’activitat just a la plataforma superior.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1E: Vista del sector superior de l’escarpament, coronat per un paquet quaternari granular alꞏluvial constituït per argiles, llims i graves molt rodades  en matriu sorrenco-llimosa de tonalitat marró-vermellosa i amb un grau baix de cimentació. A l’esquerra de la 
fotografia s’aprecia l’arbre caigut. 1F: En general, la part superior de l’escarpament presenta signes d’inestabilitat i fenòmens d’erosió associats. S’han reconegut cicatrius, dipòsits de caiguda i masses individualitzades. 1G i 1H: Detall de les esquerdes de tracció 
situades a la plataforma superior, just en la vertical de la caiguda recent de l’arbre, que individualitzen una massa parcialment despresa del front amb un volum d’ordre mètric, inferior als 10 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1I: Detall de l’arbre caigut, on s’aprecien encara les fulles verdes. 1J i 1K: Aspecte general del peu del talús on s’identifiquen els materials desplomats, disgregats i amb abast fins a la pròpia llera del riu. Apreciar els nombrosos còdols dispersos procedents dels 
processos d’erosió de la unitat suprajacent de graves quaternàries. 1L: Al peu de l’escarpament aflora el contacte entre els gresos arcòsics miocens inferiors i la unitat granular de graves quaternàries. 

A 1A 1B 1C 1D 

1E 1F 1G 1H 

1I 1J 1K 1L 
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SECTOR 2_(Subàrea A)-Can Garbeller 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2A: Vista vers el nord del carrer de les Alzines. 2B: El talús, resseguit per una barana de fusta, presenta diverses cicatrius recents a la seva part superior. 2C: Vista vers el sud del carrer de les Alzines. 2D: El talús queda coronat per dipòsits quaternaris de terrassa 

fluvial amb un grau baix de cimentació. A la fotografia es pot apreciar l’exemple d’una inestabilitat a coronació del talús, amb volums de sortida d’ordre mètric.  

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2E: La caracterització del talús situat més al nord ha estat dificultosa, atesa la densa cobertora vegetal.2F: Sector del vessant modificat antròpicament (terraplenat i instalꞏlació de murs rocalla-2009). Observar que actualment encara es pot apreciar alguna morfologia 
atribuïble a l’esllavissada ocorreguda l’any 2009 (assenyalada amb el cercle vermell). 2G: Detall de la zona mobilitzada l’any 2009. 2H: Aspecte general del talús. Es fa difícil veure tota la longitud dels murs rocalla, atesa la cobertora vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2I: Detall del talús situat més al sud, fora de l’àmbit d’estudi, en el qual s’han identificat diversos despreniments a desplom de les graves suprajacents. A segon terme s’aprecia la zona antròpicament modificada amb diversos murs escullera. 2J: Detall d’un dels 
murs escullera. 2K: Apreciar que el riu Tordera discorre just pel peu del vessant, pel que el mur escullera minimitza l’efecte erosiu d’una possible soscavació activa.

2A 2B 2C 2D 

2E 2F 
2G 

2H 

2I 

2J 2K 
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SECTOR 3_(punt b)-Can Puço – Santa Margarida 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3A: Observar la verticalitat del talús, afectat per esquerdes subverticals (fletxa) generades per processos de 

descompressió lateral dels gresos arcòsics miocens, que individualitzen masses susceptibles a caure a plom. 
En la fotografia també es pot apreciar una cicatriu de despreniment situada al capdamunt del talús (cercle 
vermell), que afecta a les graves quaternàries. 3B: Observar el límit entre els gresos arcòsics miocens inferiors 
i el paquet de graves quaternàries superior. Sovint, les cicatrius de despreniment generades en sectors superiors 
del talús deixen en extraplom masses de terreny susceptibles de mobilitzar-se. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3C I 3D: Exemple de despreniments que afecten el tram superior més detrític de graves. Es tracta de despreniments 
afavorits per processos de meteorització que donen lloc a la pèrdua de les propietats resistents, afavorint l’erosió de 
la seva matriu fina i deixant en fals les graves i bolos amb el conseqüent despreniment. 
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SECTOR 4 – Castell de Montclús 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
4A: Vista general de l’espadat situat a llevant del castell de Montclús. Observar que les parets són pràcticament 

verticals, desproveïdes de vegetació i amb signes clars d’erosió. 4B. La fotografia està presa des del recinte 
sobirà del castell, concretament en el marge més oriental d’aquest, on es pot veure el límit superior de l’espadat, 
on desaparegué el mur perimetral per la pròpia retrocessió de l’escarpament. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4C: Recinte jussà del castell, amb l’estructura de l’antiga capella de Santa Margarida greument afectada. Observar 
les esquerdes obertes que l’afecten (assenyalades amb les fletxes obertes) i la distància relativa de la base de la 
construcció respecte la coronació del talús (pràcticament no queda marge o plataforma). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4D: Detall d’un dels testimonis de guix pel control de l’evolució de les esquerdes. 4E: Aspecte general d’una 
esllavissada situada al capdamunt del talús, a l’alçada de les restes de la capella de Santa Margarida. En cas de 
nous episodis de retrocés del talús en aquest sector, s’estima una alta probabilitat de colꞏlapse del mur més oriental 
de la capella. 
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