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2 Base De Dades 
 

2.1 Recopilació de dades 
 
Les dades obtingudes han estat constituïdes bàsicament per columnes geològiques de sondeigs 
realitzats sobre terreny del delta del Besòs o proper a ell, a més de mapes de la zona com serien 
el geològic i topogràfic, incloent-hi el model digital del terreny (MDT). No es pot garantir que 
la totalitat de columnes aixecades a la zona estiguin dins d’aquestes dades, ja que alguns pous 
dels que integren el nostre model van ésser efectuats a inicis del segle XX, és molt provable per 
tant que algun que s’hagi fet des de llavors no hagi arribat a les nostres mans. Tot i això, el que 
si que es pot assegurar és que els estudis de terreny més recents i que per tant haurien de ser de 
més qualitat, com són per exemple els de la línia 9 del Metro i l’AVE, si que es troben gairebé 
en la seva totalitat dins del repertori de dades. 
 
Gràcies en gran part a les obres de la línia 9 del Metro, tan de reconeixement com d’auscultació, 
i al inventari de l’Agència Catalana de l’Aigua; una densitat de dades suficient per a una bona 
interpretació va ser assegurada ràpidament i ja es va poder començar a pensar en com es 
tractarien aquestes dades. Apart de la línia 9 i el inventari de l’ACA, altres obres i estudis han 
complementat la informació inicial com per exemple la línia d’alta velocitat, destacant les 
informacions obtingudes gràcies a organismes com GISA i el Ministerio de Fomento, a part de 
l’ACA com ja s’ha comentat. Entre tots aquests documents han conformat el total de 372 pous 
que es mostren a la taula de l’annex (taula A1.1 de l’annex). 
 
Les dades han sortit d’una varietat d’arxius important i, així com alguns arxius tenen un mateix 
format i estil de columna, la majoria en tenen de diferents. Amés cal pensar que els sondeigs 
d’un mateix estil no han estat descrits per la mateixa persona, amb el que el criteri de 
identificació i la manera de plasmar-ho no serà la mateixa. També cal esmentar que dels 366 
pous no tots estan situats sobre terreny deltaic, sobretot n’hi ha un bon número que es troben a 
la frontera entre el delta i el terreny adjacent. 
 
També s’ha comptat amb la següent cartografia: 
 

• Cartografia geològica: ICC-IGME, maig 2005. Baix Llobregat. Mapa geològic 
comarcal de Catalunya 1:50.000. 

 
• Model Digital del Terreny: ICC. DTM de Catalunya 30 x 30. 

 
• Topografia: ICC. Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:10.000. Talls: 145-62/421-

1-2; 146-62/421-2-2; 145-63/421-1-3; 146-63/421-2-3 i 145-64/421-1-4. 
 
Cal esmentar que la cartografia geològica ha calgut vectoritzar-la a partir del mapa en paper, 
mentre que el model digital del terreny i la topografia s’han pogut obtenir de la pàgina de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. (www.icc.es). 
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2.2 Creació de la base de dades 
 
Com ja s’ha dit, la raó que va portar a realitzar una base de dades amb la informació que 
s’extreu de les perforacions del terreny era la de tenir aquesta informació ordenada i amb un 
accés fàcil. A més aquesta havia de permetre’ns extreure documents útils per a la realització de 
interpretacions geològiques o del terreny, com són columnes, perfils o mapes amb qualsevol 
dada que s’obtingui d’un sondeig. Així que calia pensar com calia organitzar la base de dades 
per treure’n el màxim partit. 
 
 

2.3 Tractament de les dades 
 
Per saber quina era la informació més important i indispensable que calia extreure de cada 
document, així com la complementaria i que valia la pena introduir a la base de dades, es van 
realitzar algunes reunions amb experts en sedimentologia i estratigrafia de la Universitat de 
Barcelona i de la UPC. En elles es van tractar bàsicament aspectes geològics inclosos al disseny 
i per tant a la base de dades. 
 
Una columna estratigràfica, que és la manera de representar la geologia i els trets sedimentaris 
d’un sondeig, té diferents nivells d’informació i cada nivell la seva llegenda o classificació. 
Així doncs hi ha aspectes del material com la seva composició, mida de gra i estructures; hi ha 
aspectes d’edat del material, de situació a l’espai d’aquest material i de interpretació 
estratigràfica. A més d’altres aspectes relacionats amb la procedència de la informació i altres 
dels pous, com qui i quan s’ha realitzat. Després, com ja s’ha comentat, aquests nivells 
d’informació tenen una llegenda pròpia o, dit d’una altra manera, un diccionari amb els termes 
possibles que poden ser. 
 
En aquesta fase s’ha plantejat poder realitzar columnes estratigràfiques complexes i de qualitat, 
per això no només s’ha tingut en compte les dades litològiques, si no tant d’estructures 
sedimentàries, fòssils, etc. Per poder emmagatzemar tota la informació d’aspectes i orígens 
diferents calia tractar les dades i posar-les totes en un format comú. En els punts següents es 
detallarà la manera que es va escollir per tractar les dades. 
 
 

2.4 Disseny de la base de dades 
 
La base de dades es va decidir que fos del tipus espacial, que és d’estil relacional però capaç de 
definir geometries a l’espai (punts línies i polígons). Una base de dades relacional 
emmagatzema la informació formant les anomenades “relacions” entre entitats, que són taules 
formades per files (registres) i columnes (camps). Una decisió presa degut a la fàcil comprensió 
d’aquest tipus d’emmagatzematge de dades. Les característiques d’aquestes bases de dades són 
les següents: 
 

• L’estructura de les dades és tabular. 
• Les columnes són els atributs i les files els elements, els quals han de tenir un 

identificador unívoc. 
• La unió entre taules es fa mitjançant identificadors. 
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• Cada columna rep un nom que no pot repetir-se a la mateixa taula i es defineix com 
d’un cert tipus de dades. 

• Hi ha operacions per esborrar, crear i modificar les taules; i d’altres operacions 
d’àlgebra racional  per manipular i consultar les taules. 

• S’anomena clau primària a la columna necessària de la taula que constitueix un atribut 
espacial identificant de forma única cada fila/registre i que permet establir relacions. És 
l’atribut que s’usa en la majoria dels casos per a unir les taules. 

 
Aquestes bases de dades tenen per avantatge la seva fàcil implementació, la seva flexibilitat, un 
tractament de dades ràpid i fàcil i l’existència de llenguatge de consulta estàndard (SQL, 
Standard Query Language). Per contra ens podem trobar amb problemes de coherència i 
d’integritat a l’hora de l’actualització o quan són manipulades per molts usuaris; problemes que 
es poden evitar tenint un sistema de gestió senzill i eficient així com unes bones instruccions de 
com cal implementar la base de dades. El programa usat per crear dita base de dades ha estat el 
Microsoft Access. 
 
Com ja s’ha comentat, les bases de dades relacionals funcionen mitjançant taules, tantes com 
calguin. Després cada taula té una clau primària, que és el que identifica cada registre de forma 
unívoca, amb la qual es poden fer relacions entre taules. La nostra base de dades té el que es 
podria dir una taula principal, que és l’anomenada Boreholes (sondeigs) on cada registre és un 
sondeig diferent i concret. Desprès hi ha 6 taules més que donen la informació necessària per 
dibuixar la columna, on cada registre és un tram d’algun pou i cada pou pot tenir més d’un 
registre. Aquestes 6 taules són les següents: Boreholes_Litho (litologia dels sondeigs), 
BoreholesFossils (fòssils dels sondeigs), Borehole_Units (unitats dels sondeigs), 
Borehole_SubUnits (subunitats dels sondeigs) ), BoreholeChronology (cronologia dels 
sondeigs) i BoreholesOtherContent (altres continguts dels sondeigs). Més endavant s’explicaran 
amb detall els continguts de cada taula i la seva funció. 
 
A continuació és mostren les relacions creades entre les diferents taules (figura 2.1). En un 
primer nivell hi tenim la taula Boreholes, la qual conté la informació més general de cada pou 
en concret: coordenades, profunditat, etc. Després en un segon nivell hi trobem el resta de 
taules, les quals donen informació d’un aspecte concret del qual cada pou en pot tenir més d’un 
tipus. És a dir, que un pou només pot tenir unes coordenades però pot tenir més d’una litologia. 
Així, tota la informació referent a la litologia s’emmagatzema a la taula Boreholes_Litho i 
mitjançant el camp Inventory, el qual s’explicarà més endavant, ens relaciona cada registre de 
litologia amb el seu pou i profunditat dins d’aquest, amb el que s’anomena una relació 1:M 
(d’un a molts). Aquesta relació també s’observa entre la taula Boreholes i la resta de les 
comentades anteriorment, per això s’ha tractat la taula Boreholes com a la principal o que està 
en un primer nivell. 
 
En un tercer nivell del diagrama hi trobem taules que hem anomenat List (llista). Se les ha 
anomenat així ja que aquestes taules contenen els mots amb els que es poden omplir algunes de 
les caselles de cada registre. Aquestes caselles són les que donen una informació molt important 
en la geologia i que pot ser redundant i amb molts sinònims. D’aquesta manera s’aconsegueix 
que cada concepte tingui una única manera d’expressar-lo, un fet molt necessari a la hora de 
gestionar la informació. Les relacions entre aquetes dues taules són M:1 (de molts a un) i la clau 
primària en aquest cas és un número identificatiu (ID) que té cada mot de cada llista i que és 
únic i unívoc dins d’una llista en concret. 
 
A continuació es farà una explicació de cada taula i de les llistes de cada concepte que en 
necessita una. 
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Figura 2.1 - Relacions entre taules de la base de dades. S’observa com en un primer nivell hi tenim la Boreholes i 
en un segon les Borehole_Litho, BoreholeFossils, Borehole_Units, Borehole_SubUnits i BoreholeOtherContent. 
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Taula Boreholes 
 
Es pot parlar de taula principal ja que sense aquesta la informació de les altres no es sabria d’on 
prové i a on va, ja que en aquesta taula hi ha la informació més general de cada pou. S’entén per 
informació general la que trobarem a la capçalera de cada columna, són aspectes com el 
constructor, la profunditat, la data de construcció o les coordenades. Aquestes últimes són 
l’atribut més important que hi trobem a la taula boreholes, doncs ens situa cada pou a l’espai. 
Les columnes de la taula són els atributs o informació concreta del pou i cada fila representa un 
pou. A continuació es mostra la capçalera d’aquesta taula (taula 2.1) i es fa una explicació de 
cada camp: 
 

 

Objectid Inventory x y HidroID HydroCode LocalCode 

16 37161036 432836 4589720   H-103 

 

Type Name Author Elevation Depth AquiferID AqCode FType 

Borehole 217  20 10.8    

 

Owner Administrator Construction_Date Constructor Data_source 

F.F.G.C.  01/01/1990 PAYMA Inventari ACA 

 
Taula 2.1 - Capçalera de la taula Boreholes i un registre d’exemple. 

 
Objectid: És un número únic per cada registre assignat pel mateix programa de creació de bases 
de dades. L’assignació la fa per ordre, així el primer registre rep l’1, el segon el 2 i 
successivament. A les altres taules també existeix i l’assignació funciona exactament igual, pel 
que no pot ser usat com a clau primària ja que no permet que dos registres tinguin el mateix 
valor i aquest no el podem assignar nosaltres. 
 
Inventory: Número que se li dona per a ús nostre i que identifica cada pou unívocament. Se li 
va posar aquest nom a l’atribut ja que els primers pous introduïts a la base de dades van ser els 
del Banc de Dades del Servei Geològic de Catalunya (o inventari de l’ACA), el qual a part del 
nom té una numeració per cada pou per una identificació més fàcil. Així es va prendre 
inicialment aquest mateix número per al nostre projecte perquè es va pensar que seria 
interessant que tingués relació amb aquest banc de dades. Tot i així al introduir el resta de pous 
es va decidir començar a numerar des de l’1 cap endavant per ordre d’introducció. Així es va 
perdre la continuïtat però no pas el que cada número representes un pou unívocament, afegint 
que aquest és un atribut que se li pot assignar lliurement a cada registre es va prendre com a 
clau primària.  
 
X, Y, Elevation: Coordenades del punt més alt del sondeig, on elevation és la z. Les 
coordenades estan en el sistema següent: 
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Projecció cartogràfica: UTM (Universal Transversa Mercator) 
El·lipsoide: Internacional 1909 
Datum: Europeu 1950 
Origen de longituds: Meridià de Greenwich 
Origen d'altituds: Nivell mitjà del mar a Alacant 

 
Tot i això no es necessari que siguin d’aquest sistema, doncs com es comentarà més endavant al 
sistema gestor cal indicar-li quin és el sistema de georeferenciació que hem usat. 
 
LocalCode: Nom del sondeig assignat pel propietari o constructor. És el nom amb el que 
s’identifica el pou a cada document consultat. 
 
Type: Indica la finalitat amb el que es va fer la perforació. 
 
Depth: Profunditat total de la perforació relativa al inici d’aquesta amb valor absolut. 
 
Owner: Propietari de la perforació. 
 
Construction Date: Data en que va ser construït el pou. 
 
Constructor: Empresa o autònom que hagi realitzat la perforació. 
 
Data source: Font de la informació, arxiu o document del qual s’ha extret la informació. 
 
HidroID, HydroCode, Author, AquiferID, AqCode, FType i Administrator: Són atributs que 
es van afegir a la base de dades per accions posteriors d’interpretació i algunes informacions 
que no s’han trobat a cap document però que serien de gran interès tenir. 
 
Cal comentar que hi ha 5 camps que és indispensable que siguin omplerts si desprès se’n vol 
extreure el màxim rendiment possible amb el sistema gestor. Aquests camps són l’Inventory, el 
depth i les tres coordenades (x, y i elevation). El primer és totalment necessari doncs és la clau 
primària i per tant el que ens relacionarà la informació de la taula Boreholes amb la de 
Boreholes_Litho. El segon és per una qüestió del dibuix de la columna estratigràfica, mentre 
que les coordenades són bàsicament pel què serveixen, per situar els pous a l’espai. Així com hi 
ha camps indispensables, s’ha de comentar que el resta de camps no tenen perquè ser omplerts, 
doncs si no s’hi posa informació, el programa gestor deixarà en blanc el lloc on havia d’anar la 
informació. 
 
 
Taula Boreholes_litho 
 
En aquesta taula s’hi pot trobar tota la informació referent a la litologia de cada pou, té la 
informació de litologia principal, secundària, estructura, color, etc. i és la que crea la columna 
pròpiament dita. La informació s’introdueix per capes, així doncs cada fila d’aquesta taula és 
una capa d’un dels pous, per tant un pou amb una columna amb tres capes tindrà tres registres 
d’aquesta taula i un amb 27 capes en tindrà 27. Per definir la capa s’introdueix on comença i on 
acaba (amb profunditats relatives al inici del sondeig i en valor absolut) i quina litologia, quin 
color i demés hi tens entre aquests límits. 
 
A continuació es mostra la capçalera de la taula Boreholes_litho (taula 2.2) i tot seguit una 
explicació de cada camp. 
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Objectid HydroID HydroCode BoreHoleID WellID HGUID HGUCode 

1       

 

Invetory Top_Depht Bottom_Depht FType Lithology 

37161003 28 34  Medium_gravel 

 

Lithology_Sec_ID Litho_Sedim_Grains Grading Litho_size_top 

Medium_sand shale normal_grading Medium_gravel 

 

Litho_size_Bottom Colour Structures Contact_Base 

Medium_gravel Red_medium Paralell Erosive 

 

Matrix Support Rounding Sorting Observations 

Clay Clast_suppported Subangular Well_sorted El que es vulgui 

 
Taula 2.2 - Capçalera de la taula Boreholes_litho i un registre d’exemple. 
 
 
Objectid: És el mateix atribut que a la taula de Boreholes. Cal remarcar que l’objectid de cada 
pou a la taula Boreholes no coincideix amb l’objectid de cada capa del mateix pou en aquesta 
taula. Diguem que a la primera taula un pou té un únic objectid i en aquesta cada pou té més 
d’un objectid, ja que cada registre i par tant capa té un objectid diferent. Això també passarà 
amb el resta de taules que es comentaran a continuació, és un camp que necessita el programa 
creador de la base de dades. 
 
Inventory: És el mateix que a la taula Boreholes, el número que li hem assignat nosaltres. És 
imprescindible que coincideixi amb l’Inventory de la taula Boreholes del pou que estem 
descrivint. Com s’ha dit a la definició d’Inventory de la taula Boreholes, aquest atribut és la 
clau primària amb el que assoleix el rol de relacionant d’una taula a l’altra, així que totes les 
capes d’un mateix pou tindran l’inventory d’aquest. 
 
Top_Depht: La profunditat del sostre de la capa que s’està descrivint. Aquesta profunditat és la 
relativa a la inici del sondeig i en valor absolut, com ja s’ha comentat abans. 
 
Bottom_Depht: La profunditat de la base de la capa que s’està descrivint, la manera d’introduir-
la és idèntica a la del sostre. 
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Lithology: Litologia principal que hi ha, entenent per principal la primera que s’esmenta o la 
que queda clar per altres motius que és la que més presència té a la capa. Degut a que aquest és 
un atribut amb una infinitat de possibilitats i dins de cada possibilitat varis sinònims, es va 
decidir realitzar una mena de diccionari o llista de possibilitats. Aquest era un dels principals 
propòsits que calia fer amb les columnes dels pous: unificar llenguatges. Per tant, la litologia 
(lithology) cal que sigui algun de la llista següent (taula 2.3), la qual es va definir en aquelles 
reunions esmentades a al inici: 
 
 

Llista de litologies 

Antropic 
(antròpic) 

Silty_sand 
(sorra llimosa) Grainstone 

Soil 
(sòl) 

Fine_gravel_(granule 
(grava fina) Boundstone 

Clay 
(argila) 

Medium_gravel_(pebble) (grava 
mitja) 

Dolomite 
(dolomita) 

Lutite 
(lutita) 

Coarse_gravel_(cobble) 
(grava grossa) 

Limestone 
(limonita) 

Silt 
(llims) 

Very_coarse_gravel_(boulder) 
(grava molt grossa) 

Anydrite 
(anhidrita) 

Very_fine_sand 
(sorra molt fina) 

Heterometric_gravel 
(grava heteromètrica) 

Salt 
(sal) 

Fine_sand 
(sorra fina) 

Clayey_gravel 
(grava argilosa) 

Gypsum 
(guix) 

Medium_sand 
(sorra mitja) 

Silty_gravel 
(grava llimosa) 

Granite 
(granit) 

Coarse_sand 
(sorra grossa) 

Marl 
(marga) 

Meteorized_granite 
(granit meteoritzat) 

Very_coarse_sand 
(sorra molt grossa) Mudstone Metamorphic_rock 

(roca metamòrfica) 
Heterometric_sand 

(sorra heteromètrica) Wackstone Volcanic_rock 
(roca volcànica) 

Clayey_sand 
(sorra argilosa) Packstone Other_igneus_rocks 

(altres roques ígnies) 
 
Taula 2.3 - Llista o diccionari de possibles litologies. En parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
 
La idea és ser el més general i complert possible. Les litologies escollides inclouen totes les 
roques sedimentàries i carbonatades, d’aquestes últimes se’n mostra una classificació de 
Dunham (1962) (taula 2.4) molt usada; i algunes altres (ígnies i metamòrfiques) que 
complementen moltes de les litologies possibles. 
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La textura original de dipòsit es reconeix La textura no 
es reconeix 

Els components originals no estan soldats Els components 
estan soldats 

Conté fang 
No 
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Taula 2.4 - Classificació roques carbonatades (Dunham, 1962) 
 
 
Un aspecte que cal comentar és la mida de gra del material sedimentari, el qual és molt 
important conèixer per a una bona interpretació tant geològica, com hidrogeològica, com de 
resistència del terreny. Al tractar-se d’un aspecte tan important era indispensable introduir-lo a 
la base de dades i es va creure adient que anés intrínsicament descrit a amb la litologia. Per 
aquesta raó la major part de la llista de litologies es tracta de materials sedimentaris, doncs cada 
un d’ells representa una mida de gra. A la taula següent (taula 2.5) es mostra la mida a la que es 
refereix cada una de les litologies sedimentàries. Cal esmentar que la sorra argilosa i llimosa; i 
les graves argiloses i llimoses no se’ls atribueix una mida en concret ja que es tracten de 
barreges de mides de gra diferents 
 
 
 

Mida de gra del material sedimentari 

Nom Mida Nom Mida Nom Mida 
Clay 

(argila) Ф >8 Very fine sand 
(sorra molt fina) 4> Ф>3   

Lutite 
(lutita) 8>Ф>6 Fine sand 

(sorra fina) 3> Ф>2 Fine gravel (granule) 
(grava fina) -1> Ф>-2 

Silt 
(llims) 6> Ф>4 Medium sand 

(sorra mitja) 2> Ф>1 Medium gravel (pebble) 
(grava mitja) -2> Ф>-6 

  Coarse sand 
(sorra grossa) 1> Ф>0 Coarse gravel (cobble) 

(grava grossa) -6> Ф>-8 

  Very coarse sand 
(sorra molt grossa) 0> Ф>-1 

Very coarse gravel 
(boulder) 

(grava molt grossa) 
-8> Ф>-12 

  Heterometric sand 
(sorra heteromètrica) 4> Ф>-1 Heterometric gravel 

(grava heteromètrica) -1> Ф>-12 
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Mida de gra del material sedimentari 

Nom Mida Nom Mida Nom Mida 

  Clayey sand 
(sorra argilosa)  Clayey gravel 

(grava argilosa)  

  Silty sand 
(sorra llimosa)  Silty gravel 

(grava llimosa)  

 
Taula 2.5 - Classificació del material sedimentari segons la mida de gra, aquesta està expressada en unitats Ф que 
és el log2 del diàmetre en mm. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
 
Lithology_Sec_ID: Segona litologia, es refereix a la presència d’alguna altra litologia a part de 
la principal. En molts casos la descripció de la litologia són coses com “sorres i graves” o 
“graves amb llims”, així que degut a que no hi ha cap de les litologies de la llista que es vegi 
representada per aquestes esmentades, es va decidir crear una segona columna de litologia per 
poder especificar-ho i així no s’havia de fer una llista de litologia quatre o cinc vegades la que 
tenim per cobrir tots els casos. Es va crear aquesta manera de introduir la litologia de cada capa 
bàsicament per les roques sedimentàries, doncs gairebé sempre que es tracta d’aquest tipus de 
roca hi ha dos o més mides de gra i, com s’ha dit abans, les roques sedimentaries estan 
separades per mida de gra ja que era la millor manera que es va trobar per emmagatzemar la 
informació. De poc ús serà aquest atribut quan no es tracti de roca sedimentaria, però sempre 
pot servir per quelcom. 
 
Cal esmentar que el cas de “graves amb llims” podria ser descrit per silty_gravels (graves 
llimoses), però es va preferir no tractar-les com a tal ja que per graves llimoses s’entén com a 
graves amb una matriu llimosa i “graves amb llims” s’entén més com dos litologies juntes sense 
cap relació més. Així que amb dos columnes es podia transcriure la informació original dels 
pous sense perdre informació i sense inventar-ne cap. Desprès, com es comentarà més 
endavant, a la columna d’observations es pot col·locar la informació que es cregui necessària de 
la relació que hi ha entre la litologia principal i la secundària. 
 
Aquest camp accepta els mateixos mots que el de lithology, es a dir la llista de litologies 
mostrada abans (taula 2.3) 
 
Litho_Sedim_Grains: És la litologia del grans de les roques sedimentàries, un aspecte que en 
moltes columnes no es troba descrita però que és de vital informació per a conèixer la font 
d’aportació de sediment. Igual que passa amb les dues litologies s’ha hagut de crear una llista 
de possibilitats per evitar sinònims i tenir tota la informació amb un mateix criteri de 
llenguatge. Per tant, cal que sigui una de la llista següent (taula 2.6) i una de sola, s’espera que 
més endavant es puguin introduir més d’una litologia però de moment aquest aspecte es pot 
salvar posant poligenic. 
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Llista de litologia dels grans sedimentaris 

Quartz 
(quars) 

Porfide 
(pòrfir) 

Mica 
(mica) 

Calcite 
(calcita) 

Chlorite 
(clorita) 

Pyrite 
(pirita) 

Dolomite 
(dolomita) 

Feldspar 
(feldspat) 

Sulphur 
(sulfur) 

Sandstone 
(gres) 

Glauconite 
(glaucomita) 

Poligenic 
(poligènic) 

Shale 
(pissarra) 

Hematite 
(hematites)  

Granite 
(granit) 

Limonita 
(limonita)  

 
Taula 2.6 - Llista de litologies dels grans sedimentaris. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
Grading: Camp per introduir la informació de si hi ha gradació de mida de gra a tota la capa. Si 
es tracta de sediments i no hi ha gradació cal posar normal_grading, si no és sedimentari no 
caldrà posar res. Cal comentar que es tracta de tota la capa en general, es a dir que la mida de 
gra varia progressivament del sostre a la base, en cas que dins de la capa es veiessin nivells de 
més petita escala amb gradacions, s’haurà d’introduir la informació a la columna d’structure 
que es comentarà més endavant. Ha de ser una de les possibilitats de la llista següent (taula 2.7): 
 

Llista de gradació 

normal_grading 
(gradació normal) 

fining_upward 
(gradació positiva) 
coarsening_upward 
(gradació negativa) 

 
Taula 2.7 - Llista de termes per definir la gradació. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 

 

Litho_size_top: És la litologia al sostre de la capa, la qual la majoria de vegades coincidirà amb 
la columna de lithology, és a dir, amb la litologia principal. Les possibilitats en aquest camp són 
les mateixes que al de lithology i al Lithology_Sec_ID, cal que sigui un de la llista de litologia 
(taula 2.3) 
 
Litho_size_bottom: És exactament el mateix que el camp que s’acaba d’explicar, Litho size top, 
però en aquest cas es tracta de la base. 
 
Aquests dos últims camps que s’han explicat van haver de ser creats per poder representar la 
gradació dins d’una mateixa capa. Per entendre-ho ràpidament, el camp de lithology i el de 
Lithology_Sec_ID serveixen per dir quina és la litologia general; mentre que litho_size_top i 
litho_size_bottom són els encarregats de indicar si hi ha gradació d’una mida de gra a un altre. 
A l’apartat de gestió de les dades s’explicarà amb més detall.  
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Colour: Color que té el material a vista general. Cal que sigui un de la llista següent (taula 2.8), 
doncs hi ha tantes possibilitats per anomenar un mateix color i n’hi ha tants que calia restringir 
possibilitats. 

 

Llista de colors 

blue_pale (blau clar) grey_dark (gris fosc, negre) 
blue_medium (blau mig) green_pale (verd clar) 

blue_dark (blau fosc) green_medium (verd mig) 
brown_pale (marró clar) green_dark (verd fosc) 

brown_medium (marró mig) orange_pale  (taronja clar) 
brown_dark (marró fosc) orange_medium (taronja mig) 
red_pale (vermell clar) orange_dark (taronja fosc) 

red_medium (vermell mig) yellow_pale (groc clar) 
red_dark (vermell fosc) yellow_medium (groc mig) 

grey_pale (gris clar) yellow_dark (groc fosc) 
grey_medium (gris mig) white (blanc) 

 
Taula 2.8 - Llista de colors. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
Structure: Estructures estratigràfiques que s’hi observen. Cal que sigui una de la llista següent 
(taula 2.9) per la mateixa raó d’unificació de llenguatge. 
 

Llista d’estructures 

nodular_bedding 
(estratificació nodular) 

base_current_marks 
(marques de base) 

paralell 
(estratificació paral·lela) 

bioturbation 
(bioturbació) 

cross_bedding 
(estratificació creuada) 

plant_roots 
(arrels de plantes) 

irregular_bedding 
(estratificació irregular) 

mud_cracks  
(esquerdes de fang) 

graded_bedding 
(estratificació amb gradació) 

slump_structures 
(slumps) 

no_apparent_bedding 
(estratificació no aparent) 

convolute_bedding 
(laminació convolucionada) 

ripple_marks 
(ripples) 

load_cast 
(“estructura per carga”) 

 
Taula 2.9 - Llista d’estructures que es poden introduir a la columna d’estructura. Entre parèntesi hi ha la traducció 
al català. 
 
Contact Base: Descripció de la superfície de contacte amb la capa inferior. La superfície de 
contacte del sostre va definida a la capa de dalt, es a dir, al camp Contact Base de la capa 
superior. Tot i que aquesta observació és impossible o molt difícil de identificar amb seguretat 
en un sondeig, es va decidir introduir aquesta informació per tenir aquesta eina preparada per 
d’altres projectes així com per columnes aixecades al camp, on si que és possible observar-la. 
Cal que sigui una de la llista següent (taula 2.10): 
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Llista de contacte entre capes 

Erosive (erosiva) Irregular (irregular) 
Plane (plana) Bioturbation (amb bioturbació) 

Ondulated (ondulada) Hard_ground (amb esquerdes) 
 

Taula 2.10 - Llista de possibles mots per definir el camp Contact Base. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
Matrix: Material de que està composada la matriu. Cal que sigui una de la llista següent (taula 
2.11), on s’han escollit materials fins ja que la definició de matriu diu el següent: és la fracció 
fina d’una roca que forma una massa on queden englobats els cristalls, grans i clasts de mida 
superior, per tant és evident que a la llista només hi surtin materials més aviat fins. 
 

Llista de matriu 

Clay (argila) Very_coarse_sand (sorra molt grossa) 
Lutite (lutita) Sand (sorra) 

Silt (llims) Clayey_sand (sorra argilosa) 
Very_fine_sand (sorra molt fina) Silty_sand (sorra llimosa) 

Fine_sand (sorra fina) Clayey_gravel (grava argilosa) 
Medium_sand (sorra mitja) Silty_gravel (grava llimosa) 
Coarse_sand (sorra grossa)  

 
Taula 2.11 - Llista de possibilitats per al material de la matriu. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
S’hi han afegit totes les classes de sorres ja que aquestes són fines al costat de les graves i per 
tant poden formar la matriu d’aquestes. A més de totes les classes de sorra, des de molt fina a 
molt grossa, també s’ha afegit el terme sorra el qual vol representar la sorra heteromètrica, la 
sorra sense una mida de gra concret. Cal comentar que s’hi ha afegit dos mots referents a graves 
combinades amb material fi perquè d’aquesta manera es podien cobrir tots els casos possibles 
de definició global de la litologia. Lo de global es refereix a tots els aspectes, no només a la 
matriu, més endavant es donaran exemples per entendre-ho. 
 
Support: Si està suportat o no per la matriu, es a dir que si els clasts es toquen (clast supported) 
o no es toquen (matrix_supported). Cal que sigui alguna de les dues possibilitats esmentades a 
la taula 2.12: 
 
 

Llista de suport de la matriu 

clast_suppported (suportat pels clasts) 
matrix_suppported (suportat per la matriu) 

 
Taula 2.12 - Llista de possibilitats pel camp Support. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
Rounding: Per definir la superfície dels grans, es a dir si son angulosos o arrodonits. És un 
aspecte molt important a la hora d’interpretar d’on han vingut i sobretot quin ha estat el seu 
mitjà de transport. Cal que sigui una de les possibilitats recollides a la taula següent (taula 2.13) 
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Llista d’arrodoniment 

Very_angular (molt angular) Subrounded (subarrodonit) 
Angular (angular) Rounded (arrodonit) 

Subangular (subangular) Well_rounded (ben arrodonit) 
 

Taula 2.13 - Llista per la definició d’arrodoniment de clasts. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
Sorting: Definició de la selecció de gra. Una bona selecció vol dir que tots els grans són del 
mateixa mida, per contra una mala selecció es refereix a que hi ha una dispersió de mida 
considerable. Cal que sigui una de la llista següent (taula 2.14): 
 

Llista de selecció 

Well_sorted (bona selecció) 
Sorted (seleccionat) 

Poorly_sorted (selecció pobre) 
 
Taula 2.14 - Llista de possibilitats per omplir el camp Sorting. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
Observations: Camp lliure per posar qualsevol anotació que sigui necessària i que no s’hagi 
pogut definir al resta de camps. Evidentment aquest camp no té restriccions i es pot posar el que 
es desitgi. Un bon exemple per entendre la necessitat d’aquest camp és el que s’ha comentat a la 
litologia, en el que s’explica que la relació entre la primera i segona litologia es pot indicar en 
aquest camp. 
 
HidroID, HydroCode, Bore Hole ID, Well ID, HGUID, HGUCode i FType: Són atributs que 
es van afegir a la base de dades per accions posteriors. 
 
A la taula de Boreholes s’ha comentat que hi havia 5 camps indispensables per a la bona gestió 
de la base de dades, en aquesta taula també hi ha atributs que són de necessitat obligatòria. 
Aquests camps són els d’Inventory, pel fet de ser la clau primària; i els límits de la capa, que 
són el Top_Depth i el Bottom_Depth. Sense aquesta informació tan nosaltres com el sistema 
gestor no sabria a on col·locar la informació. El resta de camps poden no ser omplerts ja que 
només afectarà a la columna creada pel programa gestor deixant buits d’informació. 
 
 
Taula BoreholeFossils 
 
Les altres tres són més senzilles que la de Boreholes i Boreholes Litho. Sobretot perquè la 
informació és més reduïda al parlar de fòssils i cronologia que al parlar de litologia i d’un pou 
realitzat. També cal dir que s’ha tractat la informació de fòssil molt senzillament, només 
introduint el nom d’aquest i sense dir el seu estat o si ha estat datat, per exemple. 
 
Per introduir la informació referida als fòssils es farà utilitzant aquesta taula, la 
BoreholeFossils, on bàsicament el que es fa és definir els límits on hi ha certs fòssils i indicar 
quins són aquests. La capçalera d’aquesta taula és la següent (taula 2.15): 
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Objectid HydroID HydroCode BoreHoleID WellID HGUID HGUCode

1       

 

Invetory Top_Depht Bottom_Depht FType 

37161003 28 34  

 

Fossils1_ID Fossils2_ID Fossils3_ID Fossils4_ID Fossils5_ID 

fossils_abundant echinoids clams gasteropods worm_tubes 
 

Taula 2.15 - Capçalera de la taula BoreholeFossils. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
 
Objectid: El mateix de totes les taules, cada registre tindrà el seu objectid i aquests seran 
diferents entre ells. 
 
Inventory: Com s’ha comentat a les taules anteriors és la clau primària i per tant l’atribut que 
ens relaciona les taules. En aquest cas es tracta del identificador del pou i per tant ha de ser 
l’inventory del pou que estem atribuint-li els fòssils. 
 
Top_Depht: Profunditat del sostre relativa a al inici del sondeig. 
 
Bottom_Depht: Profunditat de la base relativa al inici del sondeig. 
 
Aquests dos últims camps són idèntics als de les altres taules i és la manera que es va trobar per 
definir la zona de la qual s’està donant informació. Cal esmentar que aquests límits poden no 
tenir res a veure amb els límits de capes entrades a la taula de BoreholesFossils, doncs els 
fòssils no van directament relacionats amb la litologia i podria haver una zona amb els mateixos 
fòssils que anés del centre d’una capa al centre de la de sota d’aquesta. Aquesta és la raó 
principal per la que es va separar la informació amb taules, per poder definir els límits de la 
informació independentment un de l’altre. 
 
Fossils1_ID: Per posar quin fòssil hi ha entre aquests límits. Com que pot ser força habitual 
trobar més d’una classe de fòssil en una mateixa zona es van crear els camps Fossils2_ID, 
Fossils3_ID, Fossils4_ID i Fossils5_ID per a aquests casos. Aquests camps són exactament 
iguals entre ells, l’única diferència és que primer s’omplirà el Fossils1_ID, segon el 
Fossils2_ID i així fins el cinquè fòssil que es col·locarà al Fossils5_ID. 
 
Degut a la infinitat de possibilitats de fòssils que hi ha es va realitzar un llistat com s’ha fet a 
molts altres camps. S’ha de comentar que aquests llistats estan oberts a ampliacions posteriors, 
doncs són llistats dirigits a complir les necessitats d’aquest projecte i a avarca els casos més 
típics. La llista és la següent (taula 2.16) 
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Llista de fòssils 

Algae (algues) Bryozoa (briozous) 

Corals (coralls) pelagic_foraminifera (foraminífers pelàgics) 

Echinoids (equinoids) benthonic_foraminifera (foraminífers bentònics) 

Fossils_abundant (fòssils abundants) Foraminifera (foraminífers) 

Gasteropods (gasteròpodes) Clams (petxines) 

Mollusc (mol·luscs) Ostracods (ostracodes) 

Oysters (ostres) plant_remains (plantes) 

Fish (peix) Worm_tubes (tubs de cuc) 

Serpulids (serpúlids)  

 
Taula 2.16 - Llista de noms que és poden col·locar als camps de fòssils. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 

 
HydroID, HydroCode, BoreHoleID, WellID, HGUID, HGUCode i FType: Són atributs que es 
van afegir a la base de dades per accions posteriors. 
 
En aquesta taula, igual que passava a BoreholesLitho, no té cap sentit si els camps d’Inventory, 
Top_Depth i Bottom_Depht no estan omplerts. 
 
 
Taula BoreholeChronology 
 
És la taula on es pot col·locar la informació referida a la cronologia de la columna estratigràfica. 
La capçalera és la següent (taula 2.17): 
 

Objectid HydroID HydroCode BoreHoleID WellID HGUID HGUCode 

567       

 

Invetory Top_Depht Bottom_Depht FType Period Epoch Age 

37161003 13,25 25,8     

 
Taula 2.17 - Capçalera de la taula BoreholeChronology. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
Objectid: El mateix que al resta de taules, un número que assigna el mateix programa que 
serveix per tenir identificat cada registre de cada taula. 
 
Inventory: Té la mateixa funció que a totes les taules, és l’identificador del pou i per tant el 
relacionador entre taules. 
 
Top_Depht: Igual que a totes les taules, marca la profunditat respecte l’inici del sondeig del 
sostre de la zona de la qual donem la informació. 
 
Bottom_Depht: Igual que el Top_Depht però es refereix a la base. 
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Period, Epoch i Age: Són els termes amb els que es defineix l’edat de les unitats geològiques.  
 
Aquests camps no tenen un llistat degut a que no s’ha usat per al present projecte, però com que 
la idea inicial era investigar una manera d’emmagatzemar informació de columnes geològiques, 
doncs s’ha creat també aquesta taula ja que és un aspecte molt important. La raó per la que no 
s’ha usat aquest camp és que es tracta d’un delta quaternari i per tant tots els materials, excepte 
el basament, es tracten del quaternari; però sobretot per falta de dades. El llistat d’aquest camp 
podrà ser creat per l’usuari, així el podrà adaptar a les necessitats del moment, doncs tot i que 
existeix una taula dels temps geològics força estàndard hi ha infinitat de paraules locals per 
definir un mateix tram del temps geològic. 
 
HydroID, HydroCode, BoreHoleID, WellID, HGUID, HGUCode i FType: Són atributs que es 
van afegir a la base de dades per accions posteriors. 
 
 
Taules Borehole_Units i Borehole_SubUnits 
 
Al disseny de la columna s’hi va afegir un apartat on poder introduir dades d’unitats i 
subunitats. És un aspecte molt general, doncs les unitats i subunitats es defineixen amb un 
aspecte que reflecteixi quelcom que interessi, en el cas de la hidrogeologia la permeabilitat en 
seria un bon exemple. Aquest aspecte és d’interpretació i no de descripció, pel que cal una 
interpretació en global amb altres pous per poder reconèixer aquestes seqüències.  
 

Objectid HydroID HydroCode BoreHoleID WellID HGUID HGUCode 

68       

 

Invetory Top_Depht Bottom_Depht FType Units 

37165028 6 9,7  Sòcol 

 
Taula 2.18 - Capçalera de la taula Borehole_Units. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
La capçalera que s’acaba de mostrar (taula 2.18) es tracta de la de la taula Boreholes_Units, la 
de Boreholes_SubUnits és igual però enlloc de Units hi trobem SubUnits. Com es pot observar 
es tracta d’una taula idèntica a la de BoreholeChronology excepte que aquesta només té el camp 
Units enlloc dels camps Period, Epoch i Age,. Per aquesta raó no cal una explicació com s’ha 
donat a les anteriors. Si que cal remarcar que aquests nous camps no tenen llistats de 
possibilitats molt elaborats i que en aquest cas hi ha tants noms propis i comuns que seria 
interessant preparar la base de dades i el sistema gestor per acceptar qualsevol tipus de mot. 
 
 
Taula BoreholeOtherContent 
 
Per acabar, també s’ha creat una taula on col·locar altres continguts, com per exemple la presa 
de mostres per portar al laboratori i els resultats d’aquests, resultats d’assaigs piezomètrics o 
químics, en definitiva qualsevol cosa que es desitgi. La taula és tan senzilla com totes menys les 
dues primeres (Boreholes i Boreholes_Litho). 
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Objectid HydroID HydroCode BoreHoleID WellID HGUID HGUCode 

68       

 

Invetory Top_Depht Bottom_Depht FType Other_Content1 Other_Content2 

37165028 6 9,7    

 
Taula 2.19 - Capçalera de la taula BoreholeOtherContent. Entre parèntesi hi ha la traducció al català. 
 
 
Com es pot observar a la capçalera (taula 2.19), és idèntica a les anteriors però amb el tret 
diferencial dels camps d’Other_Content1 i d’Other_Content2, en els quals es podrà afegir la 
informació que calgui. Cal recordar que les bases de dades estan destinades ha tenir el màxim 
d’informació en el mínim de lloc possible i amb la màxima accessibilitat a aquesta. Això es 
comenta perquè cal que la base de dades estigui ben organitzada i per això mateix es recomana 
un bon criteri de implementació d’aquests camps, els quals es evident que no tinguin cap llistat 
ja creat. 




