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11.- RESUM I CONCLUSIONS

En la zona de la depressió de la Selva, a l’àrea compresa entre les conques de l’Onyar i la riera de

Santa Coloma (568,8 km2), s’ha realitzat un estudi de geologia ambiental estructurat en dos parts:

l’avaluació dels recursos geològics i l’anàlisi dels riscos geològics. Per a realitzar-lo s’han utilitzat

els sistemes d’informació geogràfica (SIG), concretament s’ha treballat amb el programa Arcview

3.2, que permet visualitzar, explorar, consultar i analitzar dades de forma espacial. Aquest

processament de les dades en SIG ha sigut fonamental tant pel que fa a la quantificació dels

recursos con en l’anàlisi dels riscos.

L’estudi dels recursos geològics s’ha centrat en els tres que s’han considerat més importants en

aquesta zona. En primer lloc, s’ha estudiat les roques i minerals industrials a partir d’una cartografia

litològica prèvia. Posteriorment, s’ha estudiat els recursos hídrics, tant superficials com subterranis.

Per últim, s’han contemplat els recursos geoculturals, que corresponen a zones en les que el

patrimoni geològic és prou important com per realitzar-hi activitats culturals i/o geoturístiques i que,

per tant, són un recurs geològic més del qual se’n pot obtenir un benefici econòmic. A partir de

l’estudi d’aquests recursos s’ha arribat a les següents conclusions:

•  Les roques ornamentals i de construcció més abundants a la zona són els granits de gra mitjà

(13,8 km2) i les pissarres i esquists (32,87 km2). Ara bé, en ambdós casos l’explotació

d’aquests materials és limitada. Per una banda, els granits es situen majoritàriament en una de

les zones que s’ha classificat com a recurs geocultural per la qual cosa la seva explotació

significaria una degradació d’aquest. Per l’altra, les pissarres i esquists són molt heterogenis,

amb un grau d’alteració superficial important i amb plecs a petita escala que fan inviable la

seva explotació com a roca ornamental i de construcció.

•  No s’ha trobat cap zona on els materials cartografiats siguin aptes (sense cap mena de

restricció) per a l’explotació industrial com a roca ornamental i de construcció. Les limitacions

més freqüents són les prohibicions sobre el territori (restriccions legals per a la instal·lació

d’activitats extractives) o limitacions (destrucció de patrimoni geològic, mala situació

geogràfica, o poca quantitat de material disponible).

•  La disponibilitat de materials per a la seva utilització com a àrids és molt més important amb

una quantitat considerable de materials amb propietats físiques aptes per a la seva explotació.

La major quantitat disponible correspon a granits de gra gros i granodiorites alterades a sauló

(184,67 km2) i a graves i sorres (220,13 km2). Malgrat aquestes quantitats disponibles

inicialment remarcables hi ha certes limitacions a tenir en compte. En el primer cas, els granits i

granodiorites es troben en part a la zona de Santa Coloma de Farners (un dels recursos

definits com a geoculturals) i la seva explotació provocaria un important impacte visual. Pel que

fa a les graves i sorres, les unitats neogenes (120,65 km2) tenen sovint una fracció argilosa
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abundant, difícil de separar, que comportaria un procés de rentat complex i, lògicament,

l’encariment del producte final.

•  Malgrat que en la major part de la zona hi ha materials aptes per a la seva utilització com a

àrids, únicament els basalts (9,21 km2) i els materials quaternaris al·luvials (99,48 km2) no

tenen prohibicions administratives per a la seva extracció, existeixen algunes limitacions de

caràcter local com és la destrucció de patrimoni, situació dins zones PEIN, afectació del nivell

freàtic o pressió urbanística.

•  L’explotació actual de roques i minerals industrials es centra bàsicament en l’extracció d’àrids.

Hi ha 24 activitats extractives actives i 6 permisos d’extracció. La superfície total ocupada per

aquest tipus d’activitat és de 1,84 km2, majoritàriament destinats a graveres i sorreres (1,23

km2) i extraccions de sauló (0,39 km2)

•  Pel que fa a les roques ornamentals i de construcció hi ha 4 explotacions actives que extreuen

granit i calcàries, amb una superfície total afectada de 0,077 km2.

•  La circulació hídrica superficial ve marcada per dues conques principals: la riera de Santa

Coloma, amb una aportació anual de 7,1 Hm3, i el riu Onyar, amb uns aports anuals de 57,4

Hm3. Actualment, el cabal circulant és alterat pels aports de les estacions depuradores les

quals representen, en el cas de la conca de la riera de Santa Coloma, per l’any 2000, el 40%

de l’aigua circulant total.

•  La qualitat química de l’aigua superficial és acceptable tot i que s’han analitzat punts amb

conductivitats altes (2120 _S/cm) i concentracions d’amoni i nitrit considerables (entre 5 mg/l i

8,9 mg/l d’NH4
+  i entre <0,1 mg/l – 5 mg/l de NO2

-).

•  Al sud de l’àrea d’estudi hi ha dues zones humides caracteritzades pel seu mal drenatge, que

han donat lloc a dos espais naturals d’interès: l’estany de Sils (declarat espai PEIN per la

Generalitat de Catalunya) d’uns 7 km2 d’extensió i situats als municipis de Sils, Maçanet de la

Selva i Caldes de Malavella; i els prats de Sant Sebastià, al sud-oest del poble de Caldes, de

molt menor extensió (1,5 km2).

•  Durant la realització d’aquesta tesi s’ha detectat que a la zona dels Prats de Sant Sebastià hi

ha unes àrees amb anomalies en la conductivitat del sòl. Desprès de realitzar un estudi de les

característiques geològiques, edafològiques i hidrogeològiques de l’indret, s’ha arribat a la

conclusió preliminar que en aquesta zona hi ha una manifestació termal que queda obstruïda

per materials neogens llimosos amb nivells sorrencs, de gruix no determinat però d’entre 15 i

20 m, entre els quals l’aigua altament mineralitzada es dispersa provocant l’increment de sals i

conductivitat al sòl.

•  A partir de l’inventari de 329 punts d’aigua, la cartografia geològica i els sondatges elèctrics

verticals realitzats en treballs anteriors, s’ha determinat que a la zona es poden definir cinc

aqüífers principals, alguns d’ells amb subsistemes ben diferenciats, que són:

-  Aqüífer Quaternari, format per materials al·luvials quaternaris, majoritàriament sorres i

graves. Se’n distingeixen tres subsistemes: l’al·luvial riera de Santa Coloma, l’al·luvial de
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l’Onyar i l’al·luvial del Ter. Té poc gruix, oscil·lant d’un màxim de 25 m al Ter al nord de la

zona, fins a un mínim de 2 a 7 m en la sèquia de Sils, a la riera de Santa Coloma.

-  Aqüífer volcànic explosiu, format per materials piroclàstics procedents de la colada del

volcà de la Crosa de Sant Dalmai i amb un gruix aproximat de 10 a 25 m.

-  Aqüífer Mio-pliocè sedimentari, en el qual hi distinguim dos subsistemes: sedimentari i

volcànic efusiu. El primer està format per conglomerats arcòsics no consolidats d’edats

compreses entre el Miocè i Pliocè i té un gruix molt variable de 15 a 180 m o fins i tot més.

El subsistema volcànic efusiu és el que queda representat per les colades volcàniques de

Maçanet de la Selva i Vidreres i té un gruix màxim de 86 m.

- Aqüífer granit alterat – sauló, que és el que configura el tram de sauló que sovint es troba

entre el sòcol granític i els materials argilosos i sorrencs sedimentaris moderns. El gruix és

molt variable i sovint indeterminat però en general varia d’entre 5 a 45 m.

-  Aqüífer Paleozoic – granits de la Selva, caracteritzat per granit paleozoic fracturat, sovint

difícil de diferenciar del tram de sauló. Es troba en tota la zona d’estudi però a molt

variades profunditats, des de nivells aflorants fins a profunditats de 190 m o més.

•  Els nivells piezomètrics estan condicionats per la topografia, que provoca que els nivells més

propers a la superfície siguin els de l’aqüífer Quaternari al·luvial i el volcànic explosiu. Les

característiques litològiques i tectòniques, per altra banda, condicionen que els altres tres

aqüífers tinguin una important variabilitat en el gruix i en la profunditat on que es troben, la qual

cosa provoca diferències de fins a 100 m en les cotes on es situa el nivell piezomètric. (taula 11

a).

Aqüífer Profunditat

màxima

Cota

màxima

Profunditat

mínima

Cota

mínima
Quaternari al·luvial 7,4 174,0 1,4 70,5

Volcànic explosiu 7,0 126,5 8,1 126,5

Mio-pliocè 36,19 182,5 0 76,9

Granit alterat – Sauló 24,9 146,7 1,75 43,2

Paleozoic – Granits de la Selva 33,9 150,3 3,9 72

Taula 11 a.- Taula les profunditats i cotes màximes i mínimes dels diferents sistemes
aqüífers.

•  A partir de les anàlisis químiques realitzades a 111 mostres d’aigua subterrània es poden

definir com a magnèsiques i generalment bicarbonatades. Hi ha algun cas particular on les

mostres mesurades es poden classificar de mixtes entre bicarbonatades i clorurades i les

mostres de l’aqüífer volcànic explosiu es caracteritzen per ser lleugerament sulfatades.

•  Les característiques químiques són molt similars en tots els aqüífers. Hi destaca el Palezoic –

Granits de la Selva com a més mineralitzat i els nivells més superficials (al·luvials i Mio-

pliocens) en els que s’hi han analitzat més valors alts de nitrats, nitrits i amoni. En tots els

aqüífers hi ha nivells alts de magnesi, tot i que els valors més alts són en els sistemes més



Geologia ambiental de la depressió de la Selva. Capítol 11.- Conclusions

258

profunds, la qual cosa fa pensar que no es tracta de contaminació sinó que està lligat a la

mineralogia dels materials (taula 11 b).

AQÜÍFER

C,E
_S/c

m PH DQO*
HCO3-

mg/l
CO2

mg/l
NO3

-

mg/l
NO2

-

mg/l
NH4

+

mg/l
CL-

mg/l
Na+

mg/l
Mg++

mg/l
Ca++

mg/l
K+

mg/l

mín. 207 6,7 0,86 139,08 0 0,5 0,03 0,005 39,8 11,6 19,7 12,8 Inf, 0,3

Al.luvial màx. 25900 8 8,5 930,71 0 76,8 0,61 3,446 302,9 127,0 151,0 130,7 16,79

mín. 431 7,1
0,063

1 145,42 0 3,52 0,02 0,005 25,7 10,0 67,7 43,8 Inf, 0,3Volcànic
explosiu màx. 1363 7,7 10,94 474,07 0 155,8 0,22 0,790 134,0 106,4 144,8 66,1 10,7

mín. 518 6,7 0 431 0 0,1 145,4 0 3,5 7,0 19,0 25,7 Inf, 0,3Mio-pliocè
sedimentari màx. 2500 8,3 17,2 456,62 9 442,9 1,06 1,200 725,5 106,4 294,7 249,6 49,05

mín. 557 6,96 0,625 219,6 0 1 0,01 0,005 47,8 10,0 64,8 19,1 Inf, 0,3Mio-pliocè
volcànic màx. 976 7,8 3,1 526,43 0 44,54 0,02 0,147 324,8 104,3 123,8 48,6 2,3

mín. 230 6,8 0,375 142,5 0 0,5 0,01 0,005 29,9 27,0 65,6 15,9 Inf, 0,3
Granit alterat
- Sauló màx. 1767 8,1 8,4 495,32 0

179,1
7 1,20 0,770 535,7 81,0 227 224,9 6,14

mín. 135,5 6,1 0 75,6 0 1,0 0,01 0,005 29,9 29,8 34,0 9,5 Inf, 0,3Palezoic -
Granits de la
Selva màx. 1873 8 9,64 1276,7 0 334,8 1,21 4,710 697,3 137,6 416,2 238,4 24,3

*= Oxidabilitat al permangantat potàssic

Taula 11 b.- Valors màxims i mínims dels paràmetres químics majoritaris. Anàlisis realitzades al
laboratori de química analítica de la Universitat de Girona.

•  El sistema aqüífer Paleozoic – Granits de la Selva té una sèrie de surgències naturals en

superfície, algunes de caràcter termal, associades a les importants fractures del sòcol. Les

fonts no termals més importants es situen als marges de la depressió, concretament als

massissos de les Guilleries i de Gavarres, però les més importants pel que fa al cabal i les

característiques mineralògiques són les termals que es troben als termes municipals de Santa

Coloma de Farners i Caldes de Malavella.

•  Les característiques químiques de les dues surgències termals són molt similars, clarament

bicarbonatades sòdiques, tot i que les concentracions absolutes de cadascun dels ions són

molt elevades a les de Caldes de Malavella, a on la temperatura és més alta (59 ºC). Segons

diferents treballs en els que es realitzen anàlisis de triti es demostra un origen meteòric, tot i

que amb una antiguitat de com a mínim 4 dècades.

•  L’explotació actual dels recursos hídrics subterranis és d’uns 24 Hm3 anuals, dels quals se’n

recuperen 4,32 Hm3 que són els que tracten les estacions depuradores de la zona. Segons les

dades de cabals la circulació superficial és de 65,5 Hm3 i, tot i que actualment no s’estan

explotant els recursos superficials, hi ha 8 petites rescloses en les que s’ha comptabilitzat una

reserva de 8,4 Hm3. Les entrades per precipitació són d’uns 403,3 Hm3.

•  Segons el balanç hídric realitzat la diferència entre les entrades per precipitació i les sortides

de circulació hídrica superficial i l’explotació de recursos al sistema considerat és de 318,12

Hm3. Aquesta xifra correspon a la suma de les sortides no controlades directament:

evapotranspiració, fluxes subterranis a altres conques i els consum de diferents propietaris de

pous no legalitzats. Segons càlculs empírics l’evapotranspiració real podria ser, en l’opció de

valor més gran d’uns 300 Hm3 (mètode de Coutagne), la qual cosa indicaria que com a mínim
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uns 18 Hm3 surten subterràniament del sistema i/o són extrets de la reserva hídrica superficial

o subterrània sense que hi hagi constància a l’administració.

•  S’han definit quatre zones com a recurs geocultural:

- El volcà de la Crosa de Sant Dalmai, una important manifestació de volcanisme quaternari

caracteritzat per dos edificis volcànics: un de principal de grans dimensions i construït per

activitat freatomagmàtica i un de secundari, més petit, format per  una fase estromboliana

terminal.

-  L’estany de Sils, zona constituïda per les restes d’un antic estany endorreic en una àrea

topogràficament deprimida respecte el territori circumdant i que actua com a receptori de

l’escolament superficial de les diverses rieres que drenen el sector meridional de la plana

selvatana.

-  Caldes de Malavella: aigües termals, el Volcà del Camp dels Ninots i Prats de Sant

Sebastià. Zona on es pot observar les manifestacions termals típiques del poble, una petita

manifestació ígnia de vulcanisme hidrovolcànic i una altra zona endorreica similar a

l’anterior però on s’ha definit una nova manifestació termal, anteriorment descrita.

- Santa Coloma de Farners: aigües termals i itinerari de morfologies granítiques. S’hi poden

observar dos fenòmens geològics importants com són les manifestacions termals similars a

les anteriors i les diferents formes granítiques situades als sector muntanyós del municipi.

•  El volcà de la Crosa caracteritzat per cinc fases d’activitat eruptiva es troba dins un sector

profundament humanitzat la qual cosa ha afectat a la conservació de l’indret. Fins a la seva

declaració com a PEIN els materials volcànics varen ser explotats per a la construcció i

actualment la important activitat agrícola i ramadera ha afectat negativament a les aigües

subterrànies disminuint-ne la qualitat.

•  Malgrat els impactes rebuts el grau de conservació de l’edifici volcànic de la Crosa és

considerable i l’actual estat de protecció en fa viable la seva explotació per activitat lúdiques i

culturals. En aquest sentit, actualment hi ha una empresa privada en una casa de colònies

pròxima, que hi realitza activitats culturals adreçades a conèixer la geologia i natura de l’entorn.

Aquesta empresa però és la única infrastructura disponible actualment per a la programació de

visites, no hi ha equipaments municipals, zones d’informació o plafons, tot i que el pla especial

aprovat al 1995 definia una estratègia d’ús públic en la que es contemplava aquestes obres.

Per últim, destacar que hi ha una agrupació sense ànim de lucre que realitza guiatges gratuïts

a escoles.

•  A l’Estany de Sils s’hi desenvolupen importants processos sedimentaris relacionats amb

materials fluviolacustres pliocenics i quaternaris els qual s’han vist afectats per la tectònica

distensiva miocena que dóna lloc a la formació d’una fractura que fa que el sòcol granític que a

pocs metres es troba a més de 200 m de profunditat a la zona de Sils es troba aflorant.

Aquesta especial situació tectònica a facilitat el fenomen de l’endorreisme i el fet que els pous

d’aquesta zona s’abasteixin de gairebé tots els sistemes aqüífers descrits.
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•  L’estany de Sils s’ha vist afectat per contaminació d’origen agrícola, ramader, industrial i

d’abocament d’aigües residuals. Hi ha hagut i encara hi ha abocament d’aigües residuals i

lixiviats sense tractar provinents de petits nuclis, granges i indústries que han provocat

contaminació de l’aigua superficial i en alguns casos d’aigua subterrània.

•  Tot i ser una zona molt ben comunicada Sils no disposa d’infrastructura per a la realització de

visites i no hi ha cap empresa que en faci un ús directe. Malgrat això són freqüents les visites

d’escoles de l’entorn immediat sobretot a la tardor i primavera ja que en aquests períodes són

abundants les aus migratòries que hi fan estada.

•  Caldes de Malavella ha sigut coneguda geològicament des d’antic per les seves surgències

termals i les manifestacions de vulcanisme efusiu, però durant la realització d’aquesta tesi es

va reinterpretar uns dipòsits piroclàstics definits fins al moment com a sedimentaris, posant de

manifest un nou volcà freatomagmàtic a la zona volcànica catalana que es va denominar volcà

del Camp dels Ninots. Aquest volcà ha estat fortament erosionat, però es pot reconèixer una

depressió envoltada de turons de poca alçada a la qual es troben uns materials argilosos

lacustres, amb abundants menilits d’òpal, testimonis d’activat hidrotermal a l’interior del cràter.

Durant el treball de camp es van trobar restes de fauna fòssil en un dels marges del cràter (Bos

primigenius), que van permetre datar el seu rebliment com a Quaternari.

•  Hidrogeològicament, el recurs geològic Caldes de Malavella és un del punts més interessants

de la zona ja que permet estudiar els fenòmens termals, tant els tradicionalment coneguts en

les múltiples fonts del poble, com la novament descrita als prats de Sant Sebastià. S’hi pot

estudiar fenòmens relacionats amb l’endorreisme com en el cas de Sils, però a on a més hi ha

unes petites zones de plantes salenques conseqüència de l’elevada mineralització del sòl

resultat de la manifestació termal anteriorment comentada.

•  Els impactes més importants a la zona de Caldes són els derivats d’abocaments incontrolats

els quals, tot i no ser nocius provoquen un impacte visual considerable i la sobreexplotació de

l’aigua termal per part de les indústries que la comercialitzen.

•  Caldes de Malavella no disposa gairebé d’infrastructures per a la programació de visites tot i

també està molt ben comunicada. Actualment no hi ha cap empresa que en faci un ús

comercial i únicament una agrupació cultural realitza guiatges gratuïts centrats bàsicament en

temes arquitectònics i històrics.

•  A Santa Coloma és conegut el seu important nombre de fonts, tant d’origen termal com d’aigua

freda, a vegades carbòniques, però també és de gran importància el modelatge granític que

s’observa a la zona de Guilleries. S’hi poden observar macroformes (moltes d’elles amb

llegenda pròpia) i microformes localitzades en roques plutòniques i filonianes, majoritàriament

en leucogranits i granodiorites.

•  En la zona de Santa Coloma és en la que s’ha constatat una més alta qualitat de l’aigua

subterrània, de la qual majoritàriament s’explota l’aqüífer Quaternari al·luvial i el Paleozoic –

Granits de la Selva. L’impacte més important a l’espai és l’activitat de diverses explotacions de
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roques industrials, sobretot per a la seva utilització com àrid que, tot i que no han provocat cap

alteració en el nivell freàtic si que provoquen un considerable impacte visual.

•  Tot i estar ben comunicada i ser capital de comarca, Santa Coloma tampoc disposa

d’infrastructura per a la programació de visites i no hi ha cap empresa que actualment en faci

un ús comercial.

L’anàlisi dels riscos geològics s’ha estructurat segons les categories de riscos naturals, mixtes i

induïts i s’ha realitzat a partir de la suma de la informació elaborada en l’estudi dels recursos, la

recollida d’informació sobre l’ocurrència d’aquests fenòmens i l’avaluació dels impactes.

Concretament, s’ha estudiat detalladament els riscos més importants a la zona, que són: dos

d’origen naturals lligats a dinàmica externa (inundació i expansivitat d’argiles), un risc mixt (erosió) i

tres induïts (impacte d’activitats extractives, impacte d’activitats agrícoles i ramaderes i abocament

de residus urbans i industrials). També s’ha dedicat un apartat al conjunt de riscos que a la zona es

consideren menors com són el risc sísmic i volcànic, el de moviments de vessant, l’esgotament de

recursos geològics i els canvis dels usos del sòl. Les conclusions més importants a les que s’ha

arribat pel que fa als riscos, són les següents:

•  La superfície inundable és gran, degut a la seva morfologia plana, però afecta majoritàriament

zones de conreu. Girona és l’únic municipi important on es poden produir desbordaments que

provoquin danys a infrastructures, immobles i persones. Segons el registre històric i les dades

de cabals màxims instantanis del riu Onyar, el cabal mínim necessari per desencadenar una

inundació a Girona és de 500 m3/s, cabal que s’assoleix amb un període de retorn de 25 anys.

•  El risc d’expansivitat és baix o molt baix a tota la zona estudiada però s’han cartografiat dues

petites zones on afloren argiles expansives, Quart (3,21 km2) i Caldes (0,18 km2). A més, hi ha

una part de Girona (urbanitzacions de Palau i Montilivi) on s’han analitzat mostres amb un grau

d’expansivitat alt o molt alt i dues zones més (Maçanet i Riudellots) on també hi ha constància

d’argiles expansibles però el nivell argilós és més superficial que l’anterior i poc potent.

•  La susceptibilitat morfològica a l’erosió es pot considerar nul·la o molt baixa a tota la part plana

de la zona estudiada, on únicament els petits relleus enlairats i les zones elevades dels

voltants (Guilleries, Gavarres i Selva Marítima) es pot considerar de moderada a alta.

•  La poca superfície dedicada actualment a les activitats extractives fa que l’impacte que

produeixen sigui mínim i bàsicament visual, no havent-se afectat el nivell freàtic. En el passat

les extraccions de lapil·li de la Crosa van produir un impacte visual important i la gènesi d’un

abocador incontrolat que va provocar contaminació orgànica l’aigua subterrània, actualment

recuperada.

•  En els resultats de les anàlisis d’aigua subterrània s’observa que el major nombre de punts

contaminats per nitrats es concentren a les zones on l’ocupació del terreny per activitats

agrícoles supera el 40%, essent les zones on hi ha menys del 20% del territori ocupat per

conreus les úniques en les que no s’ha detectat contaminació nitrogenada.
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•  Malgrat que hi ha punts amb concentracions superiors a 50 mg/l de nitrat a tota la zona

d’estudi, en els municipis amb més de 10.000 caps de bestiar (Vilobí, Cassà de la Selva i

Llagostera) és on se n’hi concentren major quantitat.

•  L’impacte més important que està afectant als recursos hídrics és la de les activitat agrícoles i

ramaderes. La única zona sense evidències de contaminació nitrogenada és a la conca de la

riera de Santa Coloma, coincidint amb les àrees on s’ha determinat menor excedent de

nitrogen. Aquest excedent s’ha calculat a partir de les possibles entrades de nitrogen de purins

procedents dels caps bestiar i les sortides per absorció de nitrogen dels diferents conreus.

Segons aquestes estimacions les zones on l’excedent és superior a 100 kg/ha són a les que es

concentren el major nombre de punts amb contaminació nitrogenada, ja sigui per nitrat, nitrit o

amoni.

•  L’impacte dels residus industrials i urbans afecta fonamentalment a les aigües superficials i

subterrànies, tot i que l’impacte visual d’abocaments incontrolats és considerable. La

contaminació per residus urbans i industrial ha afectat bàsicament a les aigües superficials,

sobretot a la conca de la riera de Santa Coloma on la mala gestió de dues urbanitzacions i

abocament intermitents d’efluents industrials han contaminat la sèquia de Sils, afluent

d’aquesta riera, i que afecta directament al recurs geocultural estany de Sils. També s’ha

detectat alguns punts d’aigua subterrània amb elevada conductivitat que podria ser

conseqüència d’una mala gestió dels residus urbans.

•  S’ha detectat uns valors elevats de magnesi, ferro i fluor. Per la seva situació lluny de qualsevol

focus contaminant i la seva distribució geogràfica, aquestes concentracions anòmales semblen

estar lligades clarament a la mineralogia dels materials i per tant es tracta de contaminació

natural.

•  En alguns punts de Caldes de Malavella s’han trobat concentracions altes de seleni i bari.

L’origen és natural ja que en aquesta zona són abundants les mineralitzacions de baritina

(Ba2SO4) que es dissolen en l’aigua. Cal tenir en compte que en condicions termals el sofre és

intercanviat per seleni.

•  A tota la zona d’estudi el risc sísmic és baix, amb terratrèmols de magnitud 4 com a més alta,

mentre que el risc volcànic es pot considerar pràcticament nul.

•  Com a conseqüència de la morfologia plana de la major part de l’àrea estudiada, es pot

considerar que el risc de moviments de vessant és molt baix i es concentra únicament a les

zones amb argiles expansives i en l’obertura de talussos en la construcció de noves carreteres.

•  L’explotació més important és la que té lloc als recursos hídrics, sobretot en les activitats

agrícoles i ramaderes que consumeixen el 70% del total d’aigua subterrània explotada. A més,

les surgències termals han sofert una explotació continuada durant l’últim segle que s’ha

incrementat considerablement en les últimes quatre dècades, la qual cosa ha provocant un

descens del cabal de surgència que podria arribar a ser de 3,55 l/s i una baixada de la

temperatura, tot i que no ha generat cap canvi en la mineralogia de l’aigua.
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•  Els impactes més grans de canvis d’usos del sòl han estat la creació de polígons industrials,

zones residencials, la creació d’un camp de golf de gran superfície a Caldes i la construcció o

ampliació de vies de comunicació. Els que més han afectat als recursos són les noves zones

residencials, sovint sense connexió a la xarxa de clavegueram. Els pocs anys de funcionament

del camp de golf fa difícil determinar si provocarà impacte a l’aigua, tot i que dels controls

realitzats se n’extreu que no està afectant a la quantitat d’aigua disponible ja que reutilitzen

aigua de depuradora, però que aquest fet pot provocar afectació a la qualitat de l’aigua de

xarxa hídrica superficial. Les carreteres actuals no han provocat cap impacte important, tret del

visual, però la nova construcció de la línia del TGV i l’ampliació de la N-II poden afectar a la vall

de Sant Daniel i als recursos geoculturals de Sils i de Caldes de Malavella.
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