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Resum 
 
El delta del Besòs es troba al nord-est de la ciutat de Barcelona, a la costa est de la península 
Ibèrica. Degut a la seva situació estratègica al costat d’una gran ciutat, el seu sòl ha patit una 
gran urbanització, albergant parcialment o totalment les poblacions de Sant Adrià del Besòs, 
Barcelona, Santa Coloma de Gramanet i Badalona. 
 
Geològicament el delta del Besòs correspon als materials dipositats pel riu Besòs durant el 
període quaternari, els quals descansen sobre un sòcol format principalment per pissarres, 
granits i argiles margoses. Els materials que formen el delta defineixen dos aqüífers, el superior 
i el inferior, que s’arriben a unir a l’altura de Santa Coloma de Gramanet passant a ser un de sol. 
 
Històricament, els voltants del Delta del Besòs patien problemes a causa de l’alt nivell 
piezomètric, doncs durant la industrialització es van extreure grans cabals d’aigua dels seus 
aqüífers i un cop aquests cabals s’han deixat d’extreure els nivells piezomètrics han augmentat 
per assolir valors propers a la seva cota natural antiga. 
 
Degut a que en la actualitat s’han realitzat i s’estan realitzant nous projectes que inclouen 
perforacions del terreny, era un bon moment per fer una recopilació d’aquestes dades per a 
realitzar un model geològic integrant tota la informació antiga i la nova, un total de 372 pous. 
Degut a la gran quantitat de dades a integrar es va proposar l’opció de que la feina 
d’estandardització realitzada amb aquestes dades no es perdés i servís per a altres estudis o 
projectes. Així es va dissenyar i crear una base de dades espacial capaç de contenir informació 
geològica amb el màxim detall possible, de litologia, de paleontologia, de cronologia i 
d’unitats. Per a estandarditzar les descripcions ha calgut crear llistes de noms possibles per cada 
camp. 
 
Es va decidir crear també eines de gestió d’aquesta informació per facilitar la visualització i 
interpretació d’aquestes dades en conjunt. Aquestes eines consisteixen en la representació de 
columnes litològiques i perfils. Per a això ha calgut crear llegendes de símbols, trames i colors. 
 
Finalment s’han aplicat aquestes eines al cas concret del delta del Besòs. S’ha interpretat 
l’extensió i profunditat de les tres superfícies més significatives de l’evolució del delta. Els 
cossos delimitats per aquestes superfícies condicionen el funcionament global dels processos 
del subsòl de tot el delta, com és per exemple la hidrogeologia. Dins del cos sedimentari s’hi 
poden identificar les superfícies que marquen la situació amb el nivell marí més baix i la de 
màxima inundació. A la costa aquestes es troben a cotes compreses entre -30 i -35 metres la 
primera i entre -30 i -25 metres la segona. Al marge W del delta, les dues superfícies 
s’intercepten a l’altura de la Gran Via de les Corts Catalanes, a uns 1.800 metres de la costa. Al 
centre de la conca (eix del riu Besòs) aquesta intersecció no es produeix fins arribar a l’altura de 
Bon Pastor, a uns 3.200 metres de la costa. 




