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3.- HIDROGEOLOGIA 
 
3.1.- Introducció 
 
Els aqüífers del riu Llobregat són una gran font de recursos d’aigua, s’ha delimitat al 
Decret 328/88 d’11 d’octubre pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals 
en matèria de procediment en relació a diversos aqüífers de Catalunya. Figura com 
aqüífer classificat i estratègic al Pla Hidrològic en les Conques Internes de Catalunya. 
Des de finals del segle passat, s'utilitzaren per a l’abastament tant urbà com rural, i 
degut a la seva proximitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, encara són una 
important font de subministrament d'aigua. 
 
Els estudis relacionats amb la hidrogeologia dels aqüífers considerats (Cubeta de Sant 
Andreu fins al Delta del Llobregat) han estat nombrosos des dels anys seixanta. Hi ha 
participat tant l’Administració Hidràulica, com grups d’investigació, empreses i 
particulars. Normalment els estudis s’han centrat en els aspectes hidrogeològics més 
fonamentals. Fins i tot s’han realitzat diversos models numèrics d’àmbit molt locals, i 
que es poden centrar en problemàtiques diverses, com per exemple l’avaluació dels 
impactes d’obres o extraccions sobre els aqüífers. 
 
A finals del S.XIX, Almera (1891) establí les primeres columnes estratigràfiques i la 
primera cartografia. Posteriorment, diferents autors, on cal destacar Llopis Lladó (1942-
1946), Solé i Sabarís (1957), Marquès (1984) i Manzano (1986) han ajudat a conèixer i 
aportar major informació i coneixement. Va ser a finals dels anys 70 quan es començà a 
estudiar el fenomen de la salinització de l'aqüífer Profund, Custodio et al.(1976), Bayó 
et al. (1976,1977), Custodio (1981, 1983) i Domènech et al.(1983). Han estat els treballs 
d'hidrogeoquímica que han donat gran impuls al coneixement dels aqüífers i als 
mecanismes que provoquen la intrusió salina, Custodio (1976).  
 
Tots els treballs descriuen una geometria de tascó de llims i argiles que separa dos 
paquets de sorres i graves. Aquests dos paquets força permeables formen els anomenats 
aqüífers principal i superficial (Figura 9). Treballs més recents mostren que la 
hidrogeologia del delta és molt més complexa (Figura 10). Es poden arribar a distingir 
en la unitat superior de sorres i graves, l’existència de com a mínim 4 tascons 
progradants de sorres (Simó 2005). Lateralment les variacions també son importants, 
produint-se el tasconament lateral dels llims fins arribar a desaparèixer. A la Zona 
Franca, situada en un dels marges del delta, aquesta falca ja no es troba quedant units en 
un mateix els aqüífers profund i superficial, formant l’anomenat aqüífer únic. 
 
L’estudi geològic realitzat a partir de les dades que aporten els nous sondejos realitzats 
per al L9 enriqueix el coneixement hidrogeològic de la Zona Franca permetent ampliar-
ne el coneixement. 
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3.2.- Noves aportacions a la hidrogeologia de la Zona Franca 
 
La revisió dels sondejos realitzats pel projecte de l’L9 ha permès aprofundir en el 
coneixement geològic de la Zona Franca. El que es considerava una zona amb una certa 
homogeneïtat, considerant l’existència d’un aqüífer únic, s’ha demostrat que presenta 
unes propietats totalment oposades.  
 
En els sondejos realitzats a Foneria es troben poden arribarà  diferenciar fins a 4 
aqüífers diferents que es troben separats per capes d’espessor variable entre mig i tres 
metres de gruix. Aquests aqüífers es troben sobre un sòcol burdigalià de bretxes amb 
matriu argilosa, molt poc permeable, detectats a uns 60 m de profunditat. Però al 
comparar aquests sondejos amb el de les estacions de l’L9 veïnes, Foc Cisell i Cerdà, es 
veu que els materials que s’hi troben són força diferents. A Cerdà els materials 
burdigalians es troben a 30 m de profunditat i a Foc Cisell es troben nivells de materials 
que presenten un grau de cimentació força important que els fa ser més impermeables 
que els de Foneria. 
 
Aquesta variació lateral dels materials s’atribueix a la presència d’una sèrie de falles 
normals que posen en contacte materials amb propietats molt diferents. S’han detectat 
fins a sis falles normals a la zona, la situació en planta de les quals es pot veure a la 
Figura 26.  
 
A partir del tall geològic (Figura 25) és pot elaborarà un tall hidrogeològic (Figura 27) 
distingint els materials permeables dels que o no ho són tant. Aquest tall posa de relleu 
el paper fonamental que juguen les falles en la hidrogeologia de la zona, ja que mostra 
clarament com aquestes posen en contacte materials permeables amb els materials molt 
poc permeables com els burdigalians. 
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Figura 27: Tall hidrogeològic 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 
pot observar la influencia hidrogeològica de les falles al posar en contacte materials permeables amb altres poc permeables. 
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3.3.- Paràmetres hidràulics 
 
La determinació dels paràmetres hidràulics dels diferents aqüífers és de gran 
importància, donat que permeten quantificar el funcionament hidràulic del sistema, 
conèixer el volums i velocitats dels fluxos implicats, estudiar les possibilitats i 
limitacions d’explotació dels aqüífers així com el moviment de contaminats en les 
aigües subterrànies, fer previsions sobre el comportament del terreny i els aqüífers 
davant d’accions produïdes per obres o infrastructures, etc.  
 
3.3.1.- Informació general 
 
En aquest subapartat es presenta la recopilació de dades sobre els paràmetres hidràulics 
prèviament coneguts de punts propers a l’àrea d’estudi. En el nostre cas els paràmetres 
que ens interessen són principalment la transmissivitat i el coeficient 
d’emmagatzemament que són els principals paràmetres que controlen el flux d’aigua en 
el terreny. 
 
Les transmissivitats recopilades provenen de les següents fonts d'informació (Figura 28, 
Figura 29, Figura 30 i Figura 31):  
 

• Cabals específics calculats amb les dades de la Base de Dades Hidrogeològiques 
de l'AGÈNCIA. 

 
• Recopilació de dades de cabal específic i transmissivitats de PHPO (1985) 
 
• Recopilació de treballs del Curso Internacional de Hidrologia Subterrània  
 
• Interpretació d'assaigs de bombeig per al projecte constructiu de la Línia 9 de 

Metro (ATM, 2000) 
 
• Valors de permeabilitat obtinguts amb assaigs Gilg-Gavard en els piezòmetres 

de la xarxa de control de l’AGÈNCIA (CAPO i SGOP, 1966). 
 

-Interpretació d'un assaig de bombeig escalonat a Pou 13 de Cornellà 
(Custodio, 1968) 
 
-Interpretació d'un assaig de bombeig a la zona de la futura llera del riu 
Llobregat en el seu tram baix (UPC, 1998) 
 
-Interpretació d'un assaig de bombeig de llarga duració als pous de la SEAT 
per a la prova pilot de barrera hidràulica negativa (ACA i GA, 2000). 
 
-Interpretació d'un assaig de bombeig als pous de Depurbaix (inèdit) 
 
-Estudi geoestadístic de la transmissivitat a la zona de Cornellà (Pèrez- 
Paricio i Carrera, 2001) 
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Figura 28: Mapa de transmissivitats obtingudes per assaigs de bombament dels aqüífers que formen 
l’aqüífer profund 
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Figura 29: Mapa de transmissivitats, obtingudes per cabal específic dels aqüífer que formen l’aqüífer 
profund. 
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Figura 30: Mapa de transmissivitats obtingudes per assaigs de bombament dels aqüífers que formen 
l’aqüífer superficial. 
 
 

 
 

Figura 31: Mapa de transmissivitats, obtingudes per cabal específic dels aqüífer que formen l’aqüífer 
superficial. 
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La transmissivitat és una propietat molt canviant difícil d’extrapolar d’un punt a un 
altre. Això es veu clarament en les figures anteriors, on s’observa com la permeabilitat a 
les rodalies de la zona franca varia entre 100 i 5000 m2/dia. Per obtenir valors més 
ajustats de la transmissivitat és necessari realitzar assajos in situ que ens permeten 
obtenir els paràmetres hidràulics de la zona d’estudi. 
 
3.3.2.- Informació de projectes previs 
 
Abans del inici d’aquest treball s’havien realitzats una sèrie d’assajos per caracteritzar la 
zona de Foneria, treballs proposats per la UPC per l’estudi d’alternatives a l’estació de 
Foneria. Els assajos realitzats son assajos a l’avanç i assajos de bombaments interpretats 
mitjançant Ephebo (UPC 2002) i Transin (UPC 2003b). 
 

3.3.2.1.- Assajos a l’avanç 
 
Els assajos a l’avanç, definits en el context d’aquest treball pel GHS-UPC (veure 
protocol a l’Annex 01) permeten obtenir un valor de transmissivitat o permeabilitat 
puntual, ja que el volum de terreny que afecten és menor del que pot afectar un assaig 
de bombament. Aquests assajos es duen a terme mentre s’està perforant un sondeig, en 
aquest cas es van realitzar durant la perforació del sondeig SC.  
 
La metodologia consisteix en aturar la perforació del sondeig, un cop s’ha arribat a la 
profunditat desitjada, i aixecar la canonada de revestiment per deixar lliure un longitud 
de sondeig suficient per poder bombar i injectar. Dins de la canonada de revestiment es 
col·loca una canonada, en aquest cas de PVC de 63 mm amb els últims 3 m ranurats. 
Posteriorment es procedeix a desenvolupar el sondeig bombant per posteriorment 
realitzar l’assaig pròpiament d’injecció.  
 
Durant el més de setembre de 2004, es van realitzar assajos a l’avanç durant la 
perforació del piezòmetre SC. Els trams assajats són dos, un per sobre el nivell poc 
permeable situat a 47 metres de profunditat, entre 42 i 45 m, i un altre per sota d’aquest 
nivell entre 47,5 i 51 m. 
 
En el tram superior entre 42 i 45 m es realitza el desenvolupa mitjançant un cabal de 
0,25 l/s durant una hora i posteriorment se’n mesura la recuperació, fins recuperar els 
nivells inicials, per comparar els resultats amb l’assaig d’injecció.  L’assaig d’injecció 
posterior té una durada de 145 minuts bombant un cabal de 0,5 l/s mesurant 
posteriorment la recuperació durant 18 hores. La calibració mitjançant el programa 
Ephebo dóna com a resultat una transmissivitat mitja de 45 m2/d o una permeabilitat de 
15 m/d, tenint en compte que el ranurat és de 3 m. 
 
En el tram entre 47,5 i 51 m es realitza el desenvolupa mitjançant un cabal de 7 l/s 
durant mitja hora i posteriorment se’n mesura la recuperació, fins recuperar els nivells 
inicials, per comparar els resultats amb l’assaig d’injecció.  L’assaig d’injecció posterior 
té una durada de 30 minuts bombant un cabal de 1,1 l/s mesurant posteriorment la 
recuperació durant 14 hores. La calibració mitjançant Ephebo dóna com a resultat una 
transmissivitat mitja de 250 m2/d o una permeabilitat de 83 m/d, tenint en compte que el 
ranurat és de 3 m. Detalls de les calibracions d’aquest assaig es poden veure més 
detallades a l’Annex 01. 
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Les dades obtingudes seran d’utilitat en la calibració d’assajos de bombament ja que es 
disposarà de dades a partir de la qual poder partir en el procés iteratiu. No es poden 
prendre com a valors representatius de les capes ja que són valors molt locals. 
 

3.3.2.2.- Assajos de bombament antics 
 
L’empresa GEA a principis del 2004 i a l’octubre del mateix any va realitzar dos assajos 
de bombament que van ser reinterpretats. En tots dos casos el pou en el que es va 
bombar i el piezòmetres en els que es van mesurar descensos van ser els mateixos. El 
pou de bombament esta ranurat entre 45 i 63  metres de fondària, tocant l’aqüitard que 
es pretén estudiar, fet pel qual pot ser que no estigués individualitzat de l’aqüífer 
superior. Hi ha 4  piezòmetres entre 16.5 i 17 metres de distància del pou (Figura 32), i 
que tenen els trams ranurats a diferents profunditats: PZ5 a 55-57 m, PZ3 45-45m, PZ2 
26-28m i PZ1 15-18 m de fondària respectivament. Com es pot observar el PZ5 està 
ranurat en el mateix tram que s’efectuarà el bombeig i PZ3 just per sobre de l’aquïtard 
inferior. 
 

 
Figura 32: Situació dels piezòmetres i del pou de bombament utilitzats en els assajos de bombament. 

 
En el primer assaig es va bombar un cabal de 19,5  l/s durant 23 hores, augmentant 
seguidament el cabal a 24 l/s durant 3 hores més i no es va mesurar la recuperació 
posterior. En el segon assaig es van bombar 16,5 l/s durant 48 hores amb un parell 
d’aturades d’algun minut per problemes en la bomba, mesurant la recuperació durant 24 
hores. 
 
Seguidament s’interpreta aquest assaig. En un primer tanteig es fa servir el programa 
Ephebo, podent veure els resultats complerts a l’annex 02. Cal destacar que la calibració 
tant en el pou com en el piezòmetre PZ5, ranurat per sota de l’aqüitard, dona valors 
raonables amb transmissivitats de l’ordre de 300 m2/d. En canvi per aconseguir ajustar 
les dades dels piezòmetres ranurats per sobre l’aqüitard són necessaris valors poc 
raonables. Les transmissivitats obtingudes, de l’ordre de 3000 m2/d, semblen massa 
elevades, però els resultats menys acceptables són els coeficients d’emmagatzemament 
que donen superiors a 1, fet físicament impossible. Aquests resultats del coeficient 

Pozo de bombeo

Piezómetros
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d’emmagatzemament són deguts a la desconnexió que existeix entre el pou i els 
piezòmetres superiors però no reflexa el valor real de medi. 
 
Per tal d’obtenir ajustos millors amb paràmetres versemblants s’elaborà un model en 
secció vertical de l’aqüífer. Suposant simetria cilíndrica només és modela una secció de 
70 m de profunditat per un radi de 2000 m, situant el pou en un dels extrems, com si es 
tractes de l’eix del cilindre. Tot i que només ens interessa modelar amb precisió les 
primeres desenes de metres, que és on hi ha dades, el model s’allarga fins als 2000 m 
per evitar un efecte piscina que es produiria si la longitud del model fos mes petita que 
el radi d’influència del pou (Figura 33). 
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Figura 33: Esquema del model emprat per la reinterpretació els assajos de bombament antics realitzats 

per GEA. 
 
El pou es modela mitjançant una zona, d’alta transmissivitat i coeficient 
d’emmagatzemament proper a la unitat, de 25 cm d’amplada a la qual se li aplica el 
bombeig per unitat de superfície corresponent. Al voltant d’aquesta zona n’hi ha una 
altra, d’uns 50 cm de gruix, amb propietats diferents a la del aqüífer. que simula l’efecte 
pell del pou. Durant la perforació i desenvolupament del pou, les propietats hidràuliques 
d’aquesta zona es modifiquen, havent de ser tractada independentment a la resta del 
aqüífer. 
 
Els 10 m inferior del model representen els materials burdigalians de molt baixa 
permeabilitat. A 47 m de profunditat es crea una zona d’un metre de gruix i 1000 m de 
llarg que representa l’aqüitard que es pretén caracteritzar. No es fa arribar fins al límit 
del model per permetre fer una malla menys refinada a la part final de model, donant 
lloc a un nombre total d’elements menors i per tant un temps de càlcul també menor 
(Figura 34). Per altre banda els descensos de nivell piezomètric, que es puguin produir a 
1000 m de distancia, són prou petis com perquè la existència o no d’aqüitard sigui poc 
significativa a aquesta distància. 
 
El major grau de refinament de la malla es dona en les immediacions del pou (Figura 
34), ja que és la zona on les variacions de nivells piezomètrics són més grans. La 
condició de contorn aplicada al marge dret és de nivell fix, ja que es considera que la 
distància respecte al pou és suficientment gran com per considerar-lo fora del radi 
d’influència del pou. En els límits superior i inferior s’aplica una condició de flux nul, ja 
que no es considera entrada de cabal per la superfície ni per la base, donat que els 
materials burdigalians són prou impermeables. En el límit esquerra s’aplica la mateixa 
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condició ja que al tractar-se d’un eix de simetria del model el flux ha de ser nul en 
aquest punt. Donat que es treballa amb descensos i no amb nivells les condicions 
inicials són de descens zero en tots el punts. 
 

 
Figura 34: Detalls del mallat del model 

 
Per tal de que el model numèric reflecteixi la simetria cilíndrica, que es suposa al model 
conceptual, és necessari aplicar un camp radial de valor 2πr, on r és la distància 
horitzontal del pou al punt considerat. En cas de no aplicar aquest camp el model no 
simularia un assaig de bombament en un pou sinó en una rasa. Aquest camp s’aplica a 
tots els nusos de la malla multiplicant els valors de transmissivitat i coeficient 
d’emmagatzemament en aquests punts.  
 
Els ajustos obtinguts de la calibració es poden veure a l’Annex 02 utilitzant els 
paràmetres de la Taula 1. 
 

 Permeabilitat 
(m/dia) 

Coeficient 
d’emmagatzemament 

Aqüífer superior 3,39 4,7·10-4 
Aqüífer inferior 4,79 2,42·10-6 
Aqüitard 0,0026 5,98·10-5 
Efecte pell 15,94 4,7·10-4 

Taula 1: Taula resum dels paràmetres obtinguts mitjançant el model en Transin. 
 
Val la pena comentar que els ajustos en els piezòmetres PZ1 i PZ2 no són bons, obtenint 
descensos calculats majors que els reals. Això es degut a la simplificacions realitzades 
en el model que no es corresponen amb la realitat. En el model només es suposa un 
aqüitard quan en la realitat n’hi han tres. Aquests dos piezòmetres no es troben aïllats 
del pou de bombament només per un nivell poc impermeable, sinó per més d’un, per 
això els descensos reals mesurats són menors que els calculats.  
 
En el piezòmetre PZ3 els ajustos són millors en el primer assagi, ja que aquest es troba 
just per sobre de l’aqüitard objecte d’estudi, sent molt semblant la situació real i la del 
model. Tot i això, en el segon assaig els ajustos no són gaire bons, això és degut a un 
possible problema en la presa de dades, ja que tot i que en aquest segon assaig el cabal 
bombat és menor els descensos mesurats són majors, fet físicament impossible.  
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El piezòmetre PZ5 es troba en el mateix aqüífer que el pou de bombeig, amb el que la 
resposta que cal esperar és semblant a la del pou. Tant en aquest piezòmetre com en el 
pou de bombeig els ajustos obtinguts són prou acceptables. 
 
Com a conclusió de la reinterpretació dels assajos de GEA es pot dir que els valors dels 
paràmetres obtinguts, els balanços de masses i els ajustos del model són bastant 
acceptables. A més a més si els paràmetres obtinguts fossin certs l’aqüitard respondria a 
unes característiques de permeabilitat i coeficient d’emmagatzemament específic que fa 
pensar que és un bon nivell on clavar les pantalles, estalviant-se uns 13 m de perforació 
i rebliment, amb el conseqüent estalvi econòmic. Tot i això, donat que les dades no són 
gaire fiables, fa que els resultats de la modelació tampoc ho siguin.  
 
La incertesa no només es limita a les dades preses sinó a certa ignorància sobre la 
geometria dels piezòmetres i pou de bombament emprats en l’assaig. S’ignora si les 
longituds reals ranurades en els piezòmetres es corresponen amb les descrites 
anteriorment. A més a més no es coneix si el pou està correctament aïllat per sota de 
l’aqüitard donada la proximitat del ranurat a aquest. 
 
El model en secció vertical es capaç de reproduir força bé la major part de les dades 
mesurades durant els assajos. Tot i això no es capaç de reproduir totes les mesures ja 
que la geometria del model és més simple que la real. En el model només hi ha un dels 
tres aqüitards, fet pel qual no reprodueix les mesures en els piezòmetres separats per 
més d’un aqüitard del bombament.  A més en el model tampoc es tenen en compte 
l’efecte de les falles que actuen com a límits impermeables al posar en contacte 
materials permeables amb d’altres que no ho són. 
 
3.3.3.- Noves aportacions, nou assaig de bombament 
 

3.3.3.1.- Disseny de l’assaig 
 
Pels defectes detectats en els assajos realitzats per GEA, es dissenya, com a part de 
l’estudi de les rodalies de foneria, un nou assaig de bombament. El disseny del nou 
assaig de bombament es basa tant en la informació des assajos de bombeig i d’injecció 
anteriorment realitzats així com el coneixement geològic obtingut mitjançant l’estudi 
dels sondejos realitzats per la L9. 
 
Es construeix un nou pou de bombament i sis nous piezòmetres, a més d’aprofitar-ne un 
dels antics. Un dels sis nous (S-3) es descarta de bon començament de l’estudi per 
problemes durant la seva execució que posen en dubte el seu bon funcionament. Dels 
altres, dos piezòmetres nous i un d’antic tenen el ranurat per sobre de l’aqüitard objecte 
d’estudi, un altre piezòmetre i el pou de bombament es ranuren per sota d’aquest nivell i 
l’últim es ranura dins dels materials burdigalians. Tots els piezòmetres es ranuren una 
longitud de tres metres i el pou una longitud de 4 m, més detalls es poden veure a la 
Taula 2 i Figura 35. 
 
L’objectiu del piezòmetre que es troba dins dels materials burdigalians era comprovar, 
tal i com es suposa, que verdaderament són impermeables aquests materials, ja que en 
cas de no ser factible la solució proposada, serà necessari fer arribar les pantalles a 
aquests materials. Un cop realitzat l’assaig de bombament es comprovà que els 
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descensos d’aquest piezòmetre eren similars als del S-1, ranurat en el mateix nivell del 
pou. Aquestes dades fan pensar que el piezòmetre no es va individualitzar correctament, 
quedant comunicat amb el materials permeables per sobre del burdigalià, i per tant les 
dades d’aquest tampoc no van ser tingudes en compte en la interpretació dels resultats.  
 

Codi Profunditat (m) Distància Pou (m) X (UTM) (m) Y (UTM) (m) 
Pou 58 0,15 (Radi) 428000,5 4579395,9 
SC 45 11,2 428003,8 4579385,2 
S1 55 8,4 428004,2 4579388,4 
S2 46 10,5 428000,0 4579385,5 
S3 43 6,2 427994.5 579394.4 
S4 54 17.6 427985.9 579405.8 
S5 44 7,6 427993,8 4579399,6 
S6 64,5 4,3 427996,3 4579397,0 

Taula 2: Resum de les característiques, profunditat i situació, del pou de bombament i dels piezòmetres 
emprats en el nou assaig de bombament. 

 
Es decideix bombar un cabal similar als dels assajos anteriors, d’uns 20 l/s, tot i que 
finalment per problemes en la capacitat de la bomba disponible, es redueix a 16,9 l/s. Es 
tria aquest cabal ja que en els assajos anteriors es va comprovar, que els descensos 
produïts, eren prou petits com per no deixar els sensors de pressió (divers) fora de rang 
i, a la vegada, prou grans com per ser distingits fàcilment els descensos produïts pel 
bombament, dels deguts a altres efectes com la tendència natural de l’aqüífer. Aquest 
cabal es manté 48 hores, seguit de 48 hores més, mesurant la recuperació en els 
piezòmetres i 12 en el cas del pou de bombament. 
 
 

S-1

SC

S-5

S-6

Passeig de la

Zona Franca

 
 

Figura 35: Situació en planta de los piezòmetres utilitzats en el nou assaig de bombeig. 
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3.3.3.2.- Interpretació amb Ephebo 
 
Tot i que ja s’ha comprovat que la modelació mitjançant programes de calibració 
automàtic, no és la millor opció per a interpretar aquest assaig s’ha utilitzat el programa 
Ephebo per a obtenir uns primers paràmetres a partir dels quals iterar en la calibració 
mitjançant altres mètodes. 
 
Només  s’ajusten els piezòmetres per sota de l’aqüitard per evitar els problemes amb el 
coeficient d’emmagatzemament. Els paràmetres que s’obtenen són una transmissivitat 
de 70 m2/dia i un coeficient d’emmagatzemament igual a 0,0006 per a l’aqüífer inferior 
(Annex 03). Amb aquests valors s’obtenen uns ajusto molt acceptables del pou de 
bombament i del piezòmetre S-1, en canvi el piezòmetre S-4 no s’aconsegueix ajustar. 
Els descensos en aquest piezòmetre són de poc més de tres metres, mentre que en el pou 
arriben a ser de 25 metres i en el S-1 de 9 m. Calibrant per separat el piezòmetre S-4 
s’obté una transmissivitat per l’aqüífer inferior de 240 m2/dia, clarament discordant en 
la obtinguda en calibrar els tres junts. Observant les tres corbes de descens en escala 
logarítmica s’aprecia que són clarament diferents. El pou i l’S-1 presenten una reducció 
del pendent en la part final de la corba, en canvi l’S-4 té un comportament contrari 
augmentant aquest pendent. Els descensos reduïts que presenta aquest piezòmetre, a 
més a més de l’augment de pendent en la corba de descens, fa pensar en una possible 
colmatació del ranurat d’aquest piezòmetre, possiblement per una mala execució 
d’aquest. 
 
La reducció del pendent en la part final del gràfic en escala logarítmica de les dades 
posa de manifest l’existència d’una vora de recarrega, calibrant es situa aquest a 100 m i 
de direcció SW-NE. En l’estudi hidrogeologies no es detectà aquesta bora ja que els 
sondejos no estan homogèniament distribuïts en l’espai, concentrant-se sobre les 
estacions. A priori es podria suposar que aquesta vora pogués estar relacionat amb una 
desaparició lateral de l’aqüitard, d’aquesta manera quan el con de descensos arribés als 
100 m el fluix augmentaria reduint el pendent de la corba de descensos, hipòtesis que 
deurà ser confirmada mitjançant un model. 
 

3.3.3.3.- Modelització de l’assaig mitjançant un model de flux 
 
Per tal de suplir les mancances del model vertical es decideix elaborar un model, 
completament nou, que integri tot el coneixement geològic obtingut gràcies a l’estudi en 
detall dels sondejos realitzats per la construcció de la L9. El nou model s’elabora igual 
que el model en escala vertical amb el codi Visual Transin. 
 

3.3.3.3.1. Geometria i malla 
 
Per tal de tenir en compte l’efecte hidrogeològic de les falles s’ha d’abandonar la 
hipòtesis de la simetria cilíndrica al voltant del pou i per tant el model no pot ser en 
secció vertical sinó en planta. El model és limita seguint els condicionants 
hidrogeològics que constitueixen les falles, a l’oest, i el límit del delta amb la muntanya 
de Montjuïc, a l’est (Figura 36). Els altres límits és situen a una distància suficientment 
gran com per no veure’s afectats per l’assaig. 
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Figura 36: Plano en planta en el que es destaquen els límits del model elaborat per interpretar l’assaig de 
bombament realitzat en abril de 2005. 
 
A fi de simular l’efecte dels successius aqüitards superposats el model consta de 3 capes 
superposades que representen els aqüífers (Figura 37 i Figura 38). Aquestes s’uneixen 
mitjançant uns elements unidimensionals que van de node a node de cada malla 
d’elements finits que representen els aqüitards (Figura 39). Solament es modelen dos 
dels tres aqüitards, suposant que el més superficial no existeix, atès que els descensos 
per sobre del més superficial són menyspreables i que no hi ha cap piezòmetre ranurat 
per sobre del segon aqüitard.  
 

 
 
Figura 37: Esquema del pas de la geologia real a la modelada a traves de tres capes sobreposades que 
representen els diferents aqüífers. 
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Figura 38: Representació en 3 dimensions del model numèric emprat per calibrar l’assaig de bombament 
d’abril de 2004. Es distingeixen les zones zonificades amb diferents transmissivitats així  com les 
condicions de contorn que s’aplica a cada límit. 
 
La malla d’elements finits consta de 4.563 nusos que formen 12.048 elements. Donat 
que a la bora del pou és on els gradient dels nivells són més importants, els elements 
emprats en el model es refinen en les proximitats del pou fins a una mida de mig metre, 
augmentant aquests a mesura que ens allunyem del pou (Figura 39). 
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Figura 39: Malla d’elements finits del model numèric on es pot apreciar com aquesta és refina en les 
proximitats del pou de bombament. A la representació en 3 dimensions es poden observar com els 
elements unidimensionals uneixen les diferents capes entre si. 
 

3.3.3.3.2. Zonació 
 
Als aqüífers se’ls hi assigna inicialment una permeabilitat semblant a la obtinguda a 
partir dels assajos previs a partir de la qual poder calibrar. Només es calibren els 
aqüífers 2 i 3 ja que en el 1 no hi ha cap piezòmetre ranurat i per tant no hi ha dades a 
calibrar. A aquest últim se li assigna una permeabilitat pròpia d’unes sorres. 
 
A la capa 1, que representa l’aqüífer inferior (1) i que té el centre a una cota de -46 m, 
s’hi distingeixen tres zones de propietats hidràuliques diferents que  venen limitades per 
les falles de direcció Est - Oest. Al Nord es troben els materials burdigalians als quals 
se’ls hi assigna una permeabilitat molt baixa per limitar el flux en el seu interior. Al Sud 
d’aquests es troben els materials que apareixen als sondejos de Foneria, que es posen en 
contacte amb els materials burdigalians a través de la falla entre Foneria i Cerdà, que 
constitueixen l’aqüífer pròpiament dit. Més al sud apareix un petit estrat permeable 
confinat entre gresos molt cimentats i poc permeables que constitueix la tercera zona 
amb paràmetres hidràuliques diferenciats (Figura 40). 
 
Les condicions de contorn aplicades són de flux zero en els contactes amb els materials 
burdigalians ja que el flux a traves d’aquests es molt reduït. S’aplica la mateixa condició 
en el límit oest ja que la falla que limita el model en aquesta zona posa en contacte 
materials poc permeables amb les sorres dels sondejos de Foneria.  
 
En el límit est, tocant a Montjuïc, s’aplica una condició mixta, condició de cabal 
d’entrada igual al factor de degoteig (α) multiplicat per la diferència entre el nivell de 
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l’aqüífer i el nivell extern de referència (Q = α (h - Hext). El nivell extern de referència 
es fixa com a 0, ja que treballem amb descensos i es suposa que el nivell inicial és igual 
a 0 a tot arreu, el coeficient de degoteig en canvi es calibra. 
 
Al límit més al sud, s’aplica una condició de descens nul. Tot i estar aquest límit 
suficientment allunyat del bombament podent aplicar una condició de flux nul, es 
prefereix aplicar aquesta condició ja que la seva proximitat amb el mar la fa més 
realista. 
 

 
 
Figura 40: Plànol en planta de la capa 3 on es mostra les zones amb diferents propietats hidràuliques i les 
condicions de contorn aplicades. 
 
La capa dos té l’eix a -35 m de cota s’hi poden diferenciar dos zones. Al nord, la falla 
entre Foneria i Cerdà torna a posar en contacte els materials burdigalians amb els de 
l’aqüífer 2, tractant-se de la mateixa manera que en la capa 1. La resta de la capa queda 
coberta per la zona 4 que constitueix l’aqüífer 2 (Figura 41). 
 
Les condicions de contorn aplicades són pràcticament idèntiques a les de la capa 3. La 
única diferencia entre les dos capes és el degoteig de Montjuïc que es suposa que és 
diferent al de la capa 1 per poder ser calibrat independentment. 
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Figura 41: Plànol en planta de la capa 2 on es mostra les zones amb diferents propietats hidràuliques i les 
condicions de contorn aplicades. 
 
La capa 1, amb l’eix a -15 m de cota, consta d’una sola zona que representa l’aqüífer 
més superficial. Les falles que afecten els materials miocens i pliocens a la profunditat 
d’aquesta capa no es troben, per tant aquesta capa representa els materials quaternaris 
que reompliren les geometries deixades per les falles sense donar lloc a variacions 
laterals tan importants com en els altres nivells (Figura 42).  
 
Tot hi que aquesta capa no es veu afectada per les falles, els límits d’aquesta capa 
reflecteixen les geometries inferiors en planta, simplement per comoditat alhora de 
realitzar el model. A més a més donat que aquesta capa es troba aïllada per dos 
aqüitards del punt de bombament es considera que les distancies de més de mil metres 
que separen el pou de bombament dels límits del model són suficientment grans com 
per no veure’s afectades per les condicions de contorn.  
 
Les condicions de contorn també són semblants a les altres dues capes per motius de 
simplicitat, aplicant condicions de degoteig en el límit amb Montjuïc, de nivell zero al 
límit més proper al mar i de flux zero en els altres límits al considerar que es troben 
prou allunyats del bombament. 
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Figura 42: Plànol en planta de la capa 1 on es mostra les zones amb diferents propietats hidràuliques i les 
condicions de contorn aplicades. 
 

 
 
Figura 43: Plànol en planta dels elements unidimensionals entre la capa 2 i 3 on es mostra les zones amb 
diferents propietats hidràuliques. 
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L’aqüitard inferior es modela mitjançat els elements unidimensionals que uneixen la 
capa 2 amb la 3. Es diferencien dos zones, una que correspon a la regió on existeix 
l’aqüitard, assignant-li unes propietats semblants a les obtingudes del model en secció 
vertical i una altra zona que engloba la resta de la superfície. Aquesta última zona 
correspon a les zones on els aqüitards es tasconen i desapareixen, assignat a aquestes 
zones una permeabilitat molt alta per tal que no hi hagi pèrdues de carrega en el flux 
entre una capa i una altra (Figura 43). 
 
Estudiant les dades de l’assaig de bombament es veu una reducció del pendent de les 
corbes de descensos en escala logarítmica a partir de la primera hora. Els ajustos previs 
mitjançant Ephebo mostren la existència d’una bora de recarrega a 100 m de distància 
sense la qual els ajustos no són satisfactoris. En l’estudi hidrogeològic aquesta bora no 
es detectà ja que els sondejos es concentren sobre la traça i allà on es preveu ubicar les 
futures estacions de la L9. Aquesta bora de recarrega pot ser interpretada suposant que a 
100 m del pou de bombament l’aqüitard inferior es tascona i desapareix. Si aquesta 
hipòtesis es certa quan el con de descensos produït per l’assaig de bombament arribés a 
aquesta distància el flux d’aigua cap al pou augmentaria disminuint el pendent de la 
corba de descensos en escala logarítmica tal i com s’observa en la realitat. Per tal de 
verificar si aquesta hipòtesi es certa es va modificant la geometria del model, fent 
acabar l’aqüitard inferior als 50, 100 i 150 m del pou de bombament per comprovar 
quina de les tres solucions s’ajusta més a la realitat.  
 

 
 
Figura 44: Plànol en planta dels elements unidimensionals entre la capa 1 i 2 on es mostra les zones amb 
diferents propietats hidràuliques. 
 
L’aqüitard superior es modela, al igual que l’inferior, mitjançant els elements 
unidimensionals però en aquest cap els que uneixen les capes 1 i 2. L’aqüitard presenta 
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geologia semblant en tots els sondejos en els que s’ha descrit però la seva potència varia 
entre el metre i els dos metres i mig. Per reflectir aquestes variacions en el model 
s’aplica un camp espacial que multiplica la potència de la capa. Les zones en que no hi 
ha aqüitard es tracten de la mateixa forma que en l’aqüífer inferior (Figura 44). 
 

3.3.3.3.3. Resultats 
 
- Ajustos dels paràmetres: 
 
A la Taula 3 es pot veure un resum dels paràmetres introduïts a Visual Transin com a 
informació prèvia per al procés iteratiu i resultats després de la calibració, els ajustos 
obtinguts amb aquests paràmetres es poden veure a l’Annex 03. Dels resultats obtinguts 
es rellevant la transmissivitat dels aqüífers 2 i 3 (zones 2 i 4 respectivament) que són de 
311 i 70 m2/dia respectivament, aquesta última correspon exactament amb l’estimada 
per la interpretació amb Ephebo. També és important destacar la permeabilitat de 
l’aqüitard inferior (zona 6), de la qual dependrà la viabilitat de les alternaves proposades 
per la construcció de la futura estació de Foneria, que és de 0,567 m/dia.   
 
Per tal de que els ajustos en el pou de bombament fossin els millors possibles, es creà 
una corona d’un metre d’espessor al voltant del pou a la que se li assignà una 
permeabilitat més baixa que la de la resta del aqüífer, per tal de simular les pèrdues de 
carrega. La calibració d’aquesta zona dona una transmissivitat final de 65,2 m2/dia i un 
coeficient d’emmagatzemament de 4,14·10-2. La diferència de transmissivitat no es 
gaire gran amb la calibrada a la resta de l’aqüífer pel que les pèrdues de carrega no són 
gaire importants en aquest. 
 

Transmissivitat 
(m2/dia) Permeabilitat (m/dia) Coeficient 

d’emmagatzemament Zona Informació 
prèvia 

Resultat 
calibració 

Informació 
prèvia 

Resultat 
calibració 

Informació 
prèvia 

Resultat 
calibració 

1 0,00001 - - - 1·10-3 -
2 57,48 70 4,79 5,83 2,42·10-5 1,41·10-4

3 10 - 4 - 1·10-3 -
4 38,88 311 3,39 27,12 4,7·10-4 1·10-5

5 50 - 1,67 - 1,6·10-3 -
6 - - 0,0026 0,567 5,98·10-5 2,07·10-5

7 - - 100000 - 1·10-2 -
8 - - 0,0026 0,12 5,98·10-5 3,6·10-4

Efecte 
pell - 65,2 - - - 4,14·10-2

Taula 3: Taula resum dels paràmetres introduïts a Visual Transin com a informació prèvia per al procés 
iteratiu i resultats després de la calibració. Les cel·les sense dades corresponen a paràmetres que o bé no 
s’han calibrat o a paràmetres sense informació prèvia disponible. 
 
S’ha procurat que els resultats obtinguts fossin físicament creïbles pel que s’ha restringit 
la variació d’algun dels paràmetres. Per exemple s’han desestimat coeficients 
d’emmagatzemament inferiors a 10-5. Aquesta restricció ha estat necessari aplicar-la en 
l’aqüífer intermedi (zona 4), encara que amb valors de 10-7 els ajustos fossin millors. 
Amb aquest darrer valor els descensos calculats en aquests piezòmetres es produïen 
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d’una forma més immediata al inici del bombament coincidint amb els mesurats. A 
l’augmentar el coeficient els descensos triguen més a produir-se donant lloc a una corba 
de descensos calculats i mesurats separats per una distància més o menys constant 
deguda al retard entre uns i altres descensos. Cal dir per això que els valors de 
transmissivitat calculats semblen prou adequats en tots els casos ja que les corbes 
calculades i mesurades són força paral·leles. 
 
-Ajustos dels nivells: 
 
En un parell de piezòmetres, l’S-3 i S-4, no s’aconsegueix realitzar un bon ajust en cap 
de les diferents probes realitzades. En el cas de l’S-3 era previsible aquest resultat, ja 
que es van produir problemes durant la construcció. Al extreure la canonada de 
revestiment provisional, la canonada de PVC del revestiment definitiu va ascendir més 
de mig metre amb ella quedant probablement colmatada amb la bentonita de segellat. Si 
ens fixem en els màxim descensos en aquest piezòmetre que és de gairebé 0,7 m veiem 
que es gairebé la meitat del que és produeix en altres piezòmetres que estan al doble de 
distància del pou, fet no explicable si no és per la mala construcció d’aquest. 
 
En el cas del piezòmetre S-4 es donen problemes semblants encara que a priori durant la 
construcció no es va detectar cap incidència. Els descensos en aquest són de poc més de 
3 m quan en el S-1 els descensos arriben a més de 9 m, tots dos ranurats a l’aqüífer 
inferior. Abans de la interpretació de l’assaig, es va atribuir aquest resultat a la major 
distància que separa l’S-4 del pou que la que hi ha entre l’S-1 i el pou. Però la 
impossibilitat d’aconseguir cap mena d’ajust raonable tant amb Ephebo com amb 
Transin fa pensar en algun problema de construcció que no va ser comunicat per 
l’empresa encarregada de realitzar els piezòmetres semblant al succeït en l’S-3. 
 
Un altre factor que pot condicionar seriosament la viabilitat de l’alternativa al projecte 
de Foneria es la continuïtat lateral de l’aqüitard inferior. De les tres hipòtesis 
modelades, que l’aqüífer desapareix al 50, 100 o 150 m del pou de bombament, la que 
millors ajustos obté es la segona, tal i com es preveia amb Ephebo (Figura 45). El 
resultats de la primera hipòtesi, la de 50 m, dona uns ajustos raonables en la part final de 
l’assaig, però no al principi. Com que l’extrem de l’aqüitard es molt pròxim al pou de 
bombament el seu efecte es nota molt aviat, variant poc després de començar l’assaig el 
pendent de la corba de descensos calculats. Això fa que només s’aconsegueixi ajustar 
satisfactòriament la part final dels descensos sense aconseguir-ho en les primeres dades. 
En el cas de 150 m la variació de pendent es produeix massa tard i per tant el millor 
ajust aconseguit es limita a realitzar una mitja del pendent entre el principi i el final de 
la corba. L’alternativa de 100 m és la única de las tres que aconsegueix bons ajustos tant 
al principi com al final de la corba de descensos, per tant aquesta és la que es dona com 
a vàlida. 
  
Respecte a les condicions de contorn només s’han calibrat els coeficients de degoteig 
dels límits de Montjuïc. Per l’aqüífer inferior aquest paràmetre té un valor de 12.400 
m3/dia/m i per a l’aqüífer intermedi i superior de 22.800 m3/dia/m. 
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Figura 45: Ajustos en el pou de bombament suposant que l’aqüitard finalitza a 50, 100 i 150 m 
respectivament. S’aprecia com la hipòtesis de 100 m és la única que aconsegueix ajustar tant el principi 
com el final de la corba. 
 
 

3.3.3.3.4. Conclusions de la calibració 
 
Si es desestimen les mesures dels dos piezòmetres en els que s’han detectat possibles 
problemes durant la construcció, els ajustos dels descensos produïts en la majoria de 
piezòmetres són raonablement bons. Sobretot són bons els ajustos en l’aqüífer inferior, 
ja que en el superior els descensos calculats respecte als mesurats s’allunyen pel retard 
en el començament dels descensos per culpa del coeficient d’emmagatzemament. 
 
De la modelització de l’assaig amb Visual Transin es pot concloure que les falles que 
actuen com a límits impermeables al posar materials molt permeables amb d’altres que 
ho són molt poc juguen un paper hidrogeològic fonamental en la zona.  
 
Tal i com es preveia en l’estudi hidrogeològic els aqüitards realment actuen com a tals, 
separant uns paquets de sorres d’altres i creant aqüífers relativament aïllats. Aquest fet 
es posa de relleu a simple vista al observar les dades dels descensos dels piezòmetres, 
on es pot observar com piezòmetres a la mateixa distància del pou de bombament tenen 
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descensos molt diferents en funció de si estan ranurats per sobre o per sota de l’aqüitard 
inferior. Per exemple els piezòmetres S-1, ranurat a l’aqüífer inferior, i S-2, ranurat a 
l’aqüífer intermedi, situats a 10,5 i 8,5 m del pou respectivament tenen descensos 
màxim de més de 9 m en el primer cas i de només 1,6 m en el segon.  
 
Però, tot i que s’ha demostrat que l’aqüífer inferior es continu i força impermeable, no 
es pot concloure només amb aquests resultats si la solució alternativa proposada a la del 
projecte de l’estació de Foneria de la L9 es viable. Per tal de construir l’estació serà 
necessari bombejar importants cabals per tal de rebaixar els nivells piezomètrics per 
sota de la solera i, per tant, s’ha de comprovar si aquests descensos no són massa grans 
com per arribar a produir sifonament o aixecament de fons. Aquests aspectes es 
tractaran al següent capítol. 




