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2.- GEOLOGIA 
 
Foneria es troba a poc més de 200 m del límit del delta del Llobregat i a la mateixa 
distància de la muntanya de Montjuïc, pel que serà de vital importància conèixer bé les 
característiques hidrogeològiques tant del delta com de Montjuïc. Per poder conèixer 
quin grau d’influència té Montjuïc sobre foneria serà necessari conèixer la seva geologia 
i estructura aportant, a més a més, coneixement geològics dels materials que afloren a la 
muntanya de Montjuïc i que es poden reconèixer en els sondeigs realitzats a Foneria. 
 
2.1.- El delta del Llobregat 
 
El riu Llobregat, la capçalera del qual es situa als Pirineus, té una longitud de 156,5 km 
i una conca de drenatge de 4948.4 km2. És de tipus mediterrani amb poc cabal (les 
aportacions anuals entre 1912-1971 oscil·len entre 1347,5  hm3 i 270 hm3), un marcat 
estiatge, forts crescudes i elevada irregularitat (Marquès, 1984). Nombroses rieres 
provinents de Garraf i de Collserola desemboquen en la plana deltaica i estan reflectides 
per zones inundades i maresmes. El delta del Llobregat està altament modificat per 
processos costaners com la deriva litoral cap al SW, amb corrents d'uns 30 cm/s (Font et 
al. 1987; Chiocci et al., 1997), que redistribueixen aquests sediments cap al SW i porten 
sediments procedents de la costa del nord de Barcelona. 
 
El delta del riu Llobregat està limitat per nombroses falles (Figura 8). La falla del 
Llobregat va condicionar la direcció del riu per a creuar la Serralada Litoral Catalana. El 
riu, una vegada creuada la falla del Tibidabo, dóna lloc al delta del Llobregat, amb una 
àmplia plana litoral encaixada en terrasses d'edat plistocena, que estan limitades en part 
cap al NE per un sistema de falles que posen en contacte l'Holocè i Plistocè amb el 
Miocè (Montjuïc) i Pliocè. Altres falles sense expressió geomorfològica afecten a 
l'Holocè i Plistocè en profunditat així com al marge de la plataforma. 
 
La geologia del delta del Llobregat es va començar ha estudiar a principis del segle XX. 
Els primers informes van descriure la superfície deltaica van ser (Almera, 1891; Llopis, 
1942, 1946; Solé-Sabarís, 1957, 1963). La geologia del subsòl es va començar a establir 
al treball “Estudi dels recursos hidràulics de la conca del Llobregat” (MOP, 1966; 
Llamas i Molist, 1967; i Bayó et al., 1977). Més recentment destaquen els estudis de la 
geologia de la plataforma marina del delta (Maldonado et al., 1986, 1989) i diversos 
estudis de detall que van avançar en la descripció d'aspectes sedimentològics, 
paleontològics, geoquímics i hidrogeològics tant del delta emergit com submergit 
(Custodio et al., 1976; Bayó et al., 1976 i 1977; Candela  et al., 1980; Custodio i 
Queralt, 1981; Subirana 1983; Serra i Verdaguer 1983; Custodio i Llamas 1983; 
Domènech et al. 1983; Marqués 1984; Manzano 1986 i 1991). 
 
Tots els treballs descriuen una geometria de tascó de llims i argiles que separa dos 
paquets de sorres i graves. (Figura 9). Marquès (1984) va definir dintre del complex 
deltaic quaternari del Llobregat dos Complexos Detrítics: un  complex Detrític Inferior 
(Complex Detrític Inferior) compost per materials d'edat pleistocena i d'un Complex 
Deltaic (Complex Deltaic) d'edat Holocena. 
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Figura 8: Esquema geològic del Baix Llobregat (Iríbar i Custodio, 1992; Modificat d’Almera, 1891) 

 

 
Figura 9: Talls paral·lels i perpendiculars del delta del Llobregat on s’observen les geometries generals 

dels cossos geològics (MOP, 1996). 
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El delta del riu Llobregat, al igual que altres deltes mediterranis, presenta una complexa 
estructura interna de cossos sedimentaris que s’encunyen en diferents direccions. 
Aquesta complexitat és conseqüència principalment de l’espai disponible per a 
l’acumulació de sediment en la conca i la taxa d’aportació de sediments. La interacció 
d’aquests factors va controlar de forma decisiva la sedimentació deltaica i, per tant, la 
distribució dels cossos geològics en l’espai. 
 
El Complex Deltaic Quaternari està format per materials d’edat Pleistocena a Holocena 
que descansa discordantment sobre materials que varien des del Paleozoic al Pliocè 
(Figura 9). S’han distingit dins del complex detaic quaternari, dos Complexos detrítics: 
Complex Detrític Superior (CDS) i Complex Detrític Inferior (CDI).  

 
La sedimentologia del Complex Detrític Inferior (CDI) consisteix en sistemes de 
paleocanals pleistocens, nivells antics de rius, encaixats en els moments de nivell baix 
del mar (Figura 10). Probablement les falles van jugar un paper molt important en 
aquesta formació de vies preferents per al desenvolupament dels conductes o 
paleocanals (Simo et al, 2005). 
 
El Complex Detrític Superior (CDS) correspon a un sistema de sorres i graves que 
prograden per sobre de llims i argiles (falca de llims) sedimentades durant la 
transgressió holocena. El delta actual consta de sorres, graves i llims que han avançat 
cap a mar des de fa aproximadament 6.000 anys. Revisions preliminars han permès 
diferenciar en la unitat superior de sorres i graves, l’existència de com a mínim 4 
tascons progradants (Simo et al, 2005) de sorres (anàlogament si es compara amb el 
Delta de l’Ebre on es van distingir 5 tascons progradants, Somoza, 1998) 
 
Els detalls de les transicions entre aquests cossos sedimentaris i canvis litològics dintre 
d’ells, i la descripció de les unitats quaternàries de la base del delta i la seva continuïtat 
amb el mar són poc coneguts. 
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Figura 10: Model conceptual del Delta del Llobregat. Es representen els sistemes encaixats del Complex Detrític Inferior (CDI-a, CDI-c, CDI-e) i el sistema deltaic actual, 
Complex Detrític Superior (CDS) . Els colors  taronja (CDI-a, CDI-c), groc fosc (CDI-e) i groc clar (CDS- b) correspon a graves i conglomerats, entre els materials grollers hi han 
argiles, llims i sorres fines, representat en blanc i roig ( CDI-b, CDI-d,CDS-a, CDS-c). El gris inferior correspon a les Margues Blaves pliocenes, el gris fosc al sòcol Miocé i pre-
Miocé (Simo et al., 2005) 
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2.2.- La muntanya de Montjuïc 
 
La muntanya de Montjuïc és una bloc inclinat que està localitzat al sud de la ciutat de 
Barcelona entre el horst de Collserolla-Montnegre i el semigraven de Barcelona. 
L’estructura geològica entre la muntanya de Colleserolla i el semigraben de Barcelona 
(que també condiciona a l'estructuració tectònica del sòcol del delta quaternari del Delta 
del Llobregat) és relativament complexa i està constituïda per diverses unitats 
tectòniques afectades per distintes falles (Figura 8): falla del Tibidabo, falla del Turons, 
falla de Barcelona i la falla del Morrot, aquestes falles estan orientades SW. 
 
El bloc inclinat de Montjuïc està vinculat en el sud per la falla del Morrot (Figura 11) i 
en el nord per una falla d’ordre menor amb orientació E-W (Roca i Casas, 1981). El 
bloc inclinat de Montjuïc probablement mostra una certa continuïtat estructural al NE, 
on els dipòsits pliocens descansen sota històrics edificis, formant el hipotètic bloc 
inclinat de Mont Taber (Gómez-Gras  et al., 2001). 
 
Es poden descriure dos grans unitats Miocenes en els sondejos descrits a la Zona 
Franca: 
 

• Materials d’edat Burdigaliana del Miocè Inferior (anomenats en geotècnia: 
Unitat M2) Materials que afloren a Santa Coloma, Badalona i Montgat. 

 
• Materials d’edat Serraval·liana del Miocè Mig (anomenats en geotècnia Unitat 

M1). Aquest materials són els que afloren a la muntanya de Montjuïc. 
 
Els sediments del Miocè Inferior i mig es van dipositar en dues conques del tipus 
semigraven durant una fase d’extensió que va causar el col·lapse de la Serralada 
Costanera Catalana i la formació del solc de València. Concretament, els sediments 
basals del Miocè Inferior (Aquitanià i Burdigalià inferior del Vallès) pertanyen a 
l’estadi de syn-rift i la resta de sediments del Miocè inferior i mig (Burdigalià superio- 
Laghienià del Vallès i Langhienià-Serraval·lià de Montjuïc) a l’estadi de post-rift 
(Parcerisa, 2002). 
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Figura 11: Disposició de les unitats litoestatrigràfiques de Montjuïc, on es cartografia la falla Morrot en 
les dos vistes panoràmiques a) vista des la cara sud-est de la muntanya de Montjuïc b) vista des de la cara 
sud (Parcerisa, 2002). 
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2.3.- La Zona Franca 
 
La zona franca es situa al marge NO del delta del Llobregat molt a prop de muntanya de 
Montjuïc. La geologia de la zona es substancialment diferent a la del resta del delta, no 
hi ha falca de llims ja que lateralment aquesta es tascona fins arribar a desaparèixer. No 
apareix cap paleocanal i el substrat no es Pliocè, com a la resta del delta, sinó Miocè.  
 
A la Zona Franca s’han diferenciat materials del miocè, Pliocè i Quaternari. El límit 
entre els materials dels diferents temps geològics no és trivial, principalment entre el 
Miocè i Quaternari. La dificultat de limitar el miocè del quaternari es deu al fet que les 
fàcies del miocè i les fàcies quaternàries (d’ambients deltaics fan delta) són molt 
semblants (Figura 23), la identificació de l’edat d’aquests materials habitualment es 
basa en dades bibliogràfiques, característiques litològiques o coloració i moltes vegades 
resulta errònia. Per això és convenient recórrer a tècniques de datació., com per exemple 
la del  C14, per a determinar amb major fiabilitat les edats dels materials (Gamez et al. 
2005). El coneixement de les edats dels materials és imprescindible per a poder 
correlacionar els cossos geològics. 
 
Els materials quaternaris descrits en la Zona Franca a partir de sondeigs (estació de 
Provençana, Cerdà, Foneria i Foc Cisell), tenen potències mitges compreses entre 17 i 
20 m i es veuen afectats per falles. Per això el substrat miocè i pliocè es troba a poca 
profunditat (aproximadament a 20 metres). Els materials deltaics quaternaris de la Zona 
Franca són distints als descrits en la part central del delta. Tal com s’ha comentat 
anteriorment, en els marges del delta (Zona Franca i Garraf) no apareixen els llims 
prodeltaics que separen els dos paquets de materials gruixuts descrits per a la zona 
central, ja que aquests canvien lateralment a fàcies més grolleres (Figura 23). Tampoc 
es poden diferenciar bé el sistema de paleocanals del Complex Detrític Inferior. 
 
2.3.1.- Geologia Local de Foneria 
 

2.3.1.1.- Materials del Burdigalià 
 
A la base de tots els sondejos a l’estació de foneria que assoleixen profunditats 
superiors als 57 m apareixen unes bretxes amb matriu argilosa vermella. Tot i que 
aquests materials poden semblar molt permeables, al estar els clastes aïllats els uns dels 
altres per la matriu argilosa la permeabilitat global serà més pròpia d’una argila que no 
pas d’unes graves. Aquests materials poden ser interpretats com a materials Burigalians. 
 
El Chatenià de Montgat i Burdigalià del Vallès estan constituïts per sediments 
continentals detrítics dipositats en ambients al·luvials, mentre que el Serraval·lians de 
Montjuïc està format per sediments detrítics deltaics. 
 
Aquests materials es poden reconeixen en afloraments, per exemple en l’autovia de 
Martorell a Barcelona, però es poden identificar en tot el semigraven del Vallès Penedès 
(Cabrera, 1979). Es poden descriure diferents Unitats (Figura 13), (Parcerisa 2002). 
 

• Unitat Detrítica Basal: Té una potència variable que pot variar entre els 5 a 70 
metres. En els primers 5 a 10 metres de la unitat estan formats per paquets de 
bretxes de color vermell, en una base fortament erosiva.  
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• Complex Detrític- Carbonatat: Només aflora en el Vallès. Té una potència que 
vària de 150 m a 65 m. En la part basal hi ha un tram format per una alternança 
d’estrats carbonatats color ocre i lutites vermelles de potència que vària entre 75 
a 15 m. 

 
• Formada per alternances de conglomerats, gresos i lutites de color taronja, però 

també poden adquirir tonalitat grises, presenta ordenació interna, es diferencien 
principalment dos trams (Parcerisa, 2002). L’espessor és difícil d’avaluar a 
causa de les falles. La potència màxima mesura són materials de l’àrea de Rubí 
de 450 m a l’àrea de Martorell de 580 metres, tenint en compte que hi ha moltes 
falles que afecten als materials. 

 

 
Figura 12: Fotografia presa del testimoni d’uns dels sondejos de la zona franca 

 
Aquests materials es van formar durant una etapa de syn-rift , on es va desenvolupar el 
graven limitat al nord i al sud per falles actives (Fontboté, 1954, Cabrera, 1981, 
Cabrera, 1991, Roca et al., 1991). Per tant en el límit de la conca septentrional com la 
meridional es van establir sistemes al·luvials importants. 
 

2.3.1.2.- Materials del Serraval·lià 
 
El gran nombre de sondejos realitzats a la estació de Foneria per la construcció de 
piezòmetres, permet conèixer amb molt detall la geologia de la zona. A l’apartat 1.3.- a 
la Figura 5 es pot veure la geologia descrita en projecte, on no es descriu cap nivell 
impermeable més que els materials burdigalians inferiors. Realitzant una descripció en 
detall dels sondejos es poden arribar a descriure fins a 3 nivells, en principi, poc 
permeables (Figura 19), que separen els materials sorrencs entre els 30 i 57 m de 
fondària. Entre els 30 i els 45 m el material sorrenc presenta un major contingut en 
graves i a major fondària és més sorrenc. Gracies a datacions s’ha pogut establir el límit 
amb el quaternari aproximadament als 45 m permetent identificar la resta de materials 
com a Serravalians. 
 
El primer nivell poc permeable apareix a uns 30 m de profunditat, constituït per una 
sèrie de capes de materials argilosos separades per algunes passades de sorres, 
presentant en conjunt una potència de fins a 5 m (Figura 14). Aquest nivell es troba per 
sobre de la solera de l’estació per la qual cosa no és vàlid per complir els objectius 
proposats, d’aïllar hidràulicament l’excavació de l’estació de Foneria. 
 
El segon nivell es troba a una fondària d’uns 40 m. Està format per un nivell de fins a 
un metre i mig d’argiles blanquinoses molt compactes, sent necessaris importants 
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esforços per arribar a trencar-lo a flexió, fet que posa de manifest l’alta cohesió d’aquest 
material i per tant el seu alt contingut en fins. Això permet suposar que la seva 
permeabilitat pot arribar a tenir valors realment baixos (Figura 15). Tot i que aquest 
nivell presenta unes propietats hidrogeològiques realment interessants per fer-lo servir 
per clavar les pantalles la seva situació espacial el fa inadequat. Es troba a la mateixa 
cota que la solera de l’estació per la qual cosa no garantiria l’eliminació dels riscos de 
l’aixecament de fons. 
 

 
Figura 13: Columnes estratigràfiques del Miocè inferior del sector del Vallès a Rubí (A) i Martorell (B) 

(Parcerisa, 2002) 
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Figura 14: Fotografia presa d’un dels sondejos a l’estació de Foneria on es poden veure els materials 
argilosos que formen el primer nivell poc permeable 

 

 
Figura 15: Fotografia presa d’un dels sondejos a l’estació de Foneria on es poden veure els materials 

argilosos, blanquinosos i molt compactes que formen el segon nivell poc permeable 
 
El tercer nivell que es pot trobar a una profunditat d’uns 47 m. Dels tres és el que 
presenta unes propietats més canviants variant entre el mig metre de potència i els 3 m i 
variant de materials argilosos a materials més llimosos, coincidint les potències menors 
amb els materials més fins i a l’inrevés (Figura 16). Aquestes propietats no el fan un 
nivell òptim per a la seva utilització com a base per les pantalles, però la seva situació fa 
que se n’hagi de considerar la seva possible utilització. És troba tant sols a 7 metres per 
sota de la solera de l’estació però, depenent de la seva permeabilitat, pot ser 
suficientment profund per evitar l’aixecament de fons i el sifonament. Per assegurar que 
així sigui serà necessari determinar la permeabilitat d’aquest nivell. Donada la poca 
homogeneïtat que presenta no bastarà prendre mostres per comprovar la seva 
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permeabilitat en laboratori ja que podria no ser representativa. El més adequat en aquest 
cas serà realitza assajos de bombament. 
 

 
Figura 16: Fotografia presa d’un dels sondejos a l’estació de Foneria. En aquesta caixa costa més 

distingir quin són els materials que formen el tercer nivell poc permeable donant idea de la seva major 
permeabilitat respecte els altres nivells. 

 
Els dipòsits del Miocè mig (Serraval·lià) que afloren en el bloc inclinat de Montjuïc, i 
de gran interès perquè també s’han descrit en els sondejos realitzats en la Zona Franca 
per al traçat de la línea 9, estan constituïts per l’alternança de conglomerats, gresos i 
argiles i té un espessor de 200 metres. La secció de Montjuïc va ser dividida per quatre 
unitats biostratigràfiques, de base a sostre (Figura 20). 
 

• Unitat Morrot: Aquesta unitat té 80 m de potència. Els primers 70 m 
s’organitzen en dos trams decamètrics formats per capes massives de 
conglomerats i gresos ben cementats i separats per un nivell margós biotorbat de 
color crema d’uns 10 metres de potència. L’aspecte d’aquest tram és massiu 
(Figura 21).  

 
• Unitat Castell: Aquesta unitat amida 100 m de potència i es caracteritza per 

alternances de lutites i margues grises amb gresos i conglomerats sorrencs amb 
un grau de cimentació variables. La majoria d’afloraments presenten un aspecte 
massiu i granulometria homogènia entre mitjana i gruixuda, en canvi a la cara 
NW de Montjuïc (carrer del Polvorí) s’ha observat un aflorament de sorres 
grolleres amb un grau de cimentació relativament baix (Figura 17). A la Figura 
18 presa al carrer del Polvorí és pot veure la unitat castell molt menys 
silicificada del que ho està a la carretera de Miramar. El grau de silicificació és 
tant baix que fins hi tot els gresos són fàcilment disgregables amb la mà, 
l’aspecte és molt semblant al que és pot trobar als sondejos de Foneria. 
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Figura 17: Detall dels gresos de la unitat Castell, on s’observa una laminació amb un contingut més 
elevat en ferro. 

 

 
 

Figura 18: Fotografies preses al Carrer del Polvorí on és pot veure la unitat Castell molt menys 
silicificada del que ho està a la carretera de Miramar.  
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Figura 19: Correlació entre tres dels sondejos realitzats a Foneria 
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Figura 20: Secció estratigràfica general del Miocè mig de Montjuïc (Gomez-gras et al., 2001) 
 
 

• Unitat Miramar: Aquesta unitat està formada per 15 m de margues blaves-
verdoses (Figura 22). 

 
• Unitat Mirador: La Unitat del Mirador aflora discontínuament, la seva potència 

mínima és d’aproximadament 20 m i està formada per gresos massius 
organitzats en un cicle gra i estratodecreixent. 

 
S’ha de tenir en consideració que els materials descrits a Montjuiïc poden ser variables a 
nivell de cementació amb els materials descrits en els sondejos de la Zona Franca, ja 
que segons estudis realitzats per Parcerisa, 2002 , el Serraval·lià de Montjuïc va sofrir 3 
etapes de diagènesi que va provocar una silicificació massiva en tots els materials.  
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Figura 21: Fotografia realitzada a Montjuïc cap a la carretera del far, on s’observa el contacte entre la 
unitat Morrot, amb la Unitat castell. 
 

 

Figura 22: Fotografia realitzada des de la carretera de Miramar, on es pot observar el contacte entre els 
gresos de la unitat Castell amb les margues blaves de la unitat Miramar. 
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2.3.1.3.- Materials quaternaris 
 
A continuació es descriuen els materials quaternaris dels sondejos de la Zona Franca, de 
base a sostre:  
 

• Graves amb matriu llimosa i argiloses que s’interpreten com a fàcies de torrents 
procedents de Collserola i Montjuïc. 

 
• Materials que varien de sorres fines a graves, habitualment amb matriu de llims, 

destacant un tram de sorres gruixudes netes amb coloració negrosa, amb 
fragments de matèria orgànica i de potència màxima de 4 m (s’ha descrit en els 
sondejos S-2 Foneria, SC Foneria 1 i SC Foc Cisell 1). En aquest tram es poden 
observar 2 seqüències granodecreixents (Figura 23). Els materials que 
constitueixen aquest tram es poden interpretar distingint dos grups. Per una 
banda les litofàcies de grava com dipòsits d’antigues lleres procedents de 
Collserola i Montjuïc (com en el cas actual de la Riera Blanca), i les litofàcies de 
sorres i sorres llimoses com dipòsits de platja (probablement dipositats per 
deriva litoral). 

 
• Per damunt apareixen llims o argiles vermelles amb gasteròpodes terrestres, en 

ocasions argiles amb abundant matèria orgànica i/o bivalves (sondejos de Foc 
Cisell i Foneria, Figura 23). Aquest tram té potències que varien de 4 a 10 
metres. S’interpreten com sediments d’ambients de plana deltaica i maresmes. 
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Figura 23: Columna estratigràfica realitzada en l’estació de Foneria. Es distingeix els materials 
quaternaris i els materials del miocè mig i superior. En els sondejos de les estacions de Cerdà i de Foc 
Cisell apareixen aquestes unitats a distintes profunditats a causa de les falles. En l’estació de Foc Cisell 
no apareix la unitat del Burdigalià (Miocè mig). 
 
2.3.2.- Geologia general de la Zona Franca 
 
Fins ara s’ha descrit la geologia interpretada a partir dels sondejos realitzats a l’estació 
de foneria donant una informació molt puntual. Els assajos de bombament afecten una 
regió extensa de terreny permetent obtenir una paràmetres molt més representatius de 
les propietats hidrogeològiques reals. Però perquè aquests puguin ser interpretats d’una 
forma fiable és necessari conèixer, d’una forma suficient, la geologia més general per 
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poder determinar possibles límits impermeables, de recarrega, nivells fixos, 
tasconaments laterals dels nivells poc permeables descrits anteriorment. Per aquests 
motius es necessari conèixer en detall la geologia de la Zona Franca, fins com a mínim 
un parell de quilometres al voltant de l’estació, distància fins a la qual es poden notar els 
efectes d’un assaig de bombament.  
 
Per poder obtenir una geologia general a l’entorn de la zona d’estudi, ens basarem no 
només en els sondejos realitzats a foneria sinó els de les altres estacions properes a 
foneria, així com els sondejos a la traça de línia i d’altres de més antics. A la Figura 24 
s’assenyalen els sondejos emprats per la elaboració del model geològic de la zona. 
 

 
Figura 24: Plano de la zona franca on es destaca la traça de la Línia 9 en groc, el límit de delta del 
Llobregat en vermell i la situació dels sondejos revisats per elaborar el model geològic de la zona marcats 
amb punts vermells. 
 
Amb els sondejos que es disposen al llarg de la traça del ramal de la línia que passa per 
la Zona Franca i Foneria, es pot elaborar un tall geològic (Figura 25). En els sondejos 
realitzats a l’estació de Ildefons Cerdà els materials burdigalians es troben a uns 35 m 
de fondària, en canvi a Foneria apareixen als 60 m. Tenint en compte que les dues 
estacions es troben a una distància d’uns 500 m sembla obvi suposar que entre aquestes 
dues hi ha d’haver una falla. Una situació similar es dona entre els estacions de Foneria 
i de Foc Cisell, els sondejos d’aquesta última estació arriben fins a 75 m de profunditat 
sense arribar a trobar el Burdigalià cosa que fa pensar en una segona falla entre aquestes 
dues estacions. Les altres falles que apareixen en el tall es poden determinar de formes 
semblant però aquestes tenen una influencia menor hidrogeològicament sobre Foneria. 
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Figura 25: Tall geològic al llarg de la traça del ramal de la Línia 9 que passa per la Zona Franca, elaborat a partir dels sondejos realitzats pel projecte de la Línia. Es poden 

observar tot un seguit de falles normals.
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Coneguda la posició de les falles en el perfil queda determinar quina és la seva situació 
en planta. A partir dels sondejos de la Figura 24 es pot elaborar el plànol de la Figura 
26, on en taronja és destaquen els sondejos que tenen com a substrat materials miocens i 
en blau els que tenen materials pliocens. Gràcies a aquesta informació es immediat 
orientar la falla que es troba entre Cerdà i Provençana. Per les altres dues falles que 
trobàvem en el tall de la Figura 25 aquest plànol no ens dona cap informació nova pel 
que es suposarà que tenen una orientació paral·lela suposant que tenen un origen comú. 
A més a més de les falles ja descrites en els talls anteriors (Figura 25 i Figura 27) també 
es pot trobar una falla normal d’orientació NO – SE. Aquesta última falla posa en 
contacte els materials pliocens, argilosos, amb els materials sorrencs de Foneria, actuant 
hidrològicament com a límit impermeable. 
 

 
 
Figura 26: En taronja es destaquen els sondejos que tenen com a substrat  prequaternari materials 
miocens i en blau els que tenen materials pliocens. Gracies a aquesta informació es immediat orientar les 
falles. 
 
La informació que es disposa dels sondejos és troba molt concentrada sobre la traça de 
la línia (Figura 24), tenint un buit important d’informació al allunyar-nos d’aquesta. 
Molt a prop de la falla d’orientació NO – SE es troba el sondeig anomenat com a SIT-
17. En la descripció d’aquest sondeig només es descriu un nivell poc permeable que 
correspondria al nivell més superficial de foneria. Els altres nivells no es descriuen, això 
vol dir que en algun punt intermedi entre foneria i aquesta falla els altres dos nivells es 
tasconen.  
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Tenir present la complexitat geològica de la zona d’estudi es de vital importància per 
realitzar qualsevol mena d’assaig a la zona. Tots els nivells impermeables que apareixen 
actuen com a aqüitards aïllant un paquets de sorres dels altres creant aqüífers més o 
menys independents. A més a més les falles poden actuar com límits impermeables 
modificant la resposta dels piezòmetres en un assaig de bombament. 
 




