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3 Programa Gestor 
 
Com s’ha comentat a l’apartat de base de dades, les raons principals per realitzar aquesta eren 
dues: tenir la informació ordenada i accessible en un mateix format, i poder crear documents 
per facilitar els estudis a partir d’un programa gestor. En el present projecte, el qual ha servit 
per dissenyar aquest procés de tractament de dades i obtenció de documents, s’ha utilitzat el 
programa ArcGIS per gestionar les dades. 
 
Per realitzar el model del delta calia per una banda tenir totes les columnes geològiques en un 
mateix format i per altre, que aquestes estiguessin situades a l’espai per poder realitzar els 
perfils necessaris. Es va decidir crear un mapa interactiu on es veiessin tots els punts amb 
informació i afegir eines amb les quals realitzar les accions necessàries, com les columnes i els 
perfils. Aquestes eines són ben senzilles d’usar i es comentarà com usar-les i extreure’n 
documents a cada un dels apartats. 
 
 

3.1 La Cartografia i La Situació dels Pous 
 
Per tenir una bona visualització de totes les dades, un mapa era la manera més fàcil i senzilla. 
De fet el programa ArcGIS es basa en mapes els quals tenen atributs assignats a les seves parts, 
com qualsevol sistema d’informació geogràfica. Per tant era bàsica la cartografia geològica de 
la zona, sobretot per la perifèria del delta quaternari; i un mapa topogràfic (MDT), el qual 
servirà sobretot a l’hora de treure perfils com es comentarà més endavant. També s’ha introduït 
un mapa cartogràfic d’edificis i carrers, aquest per fer més senzilla la localització dels pous. 
 
Gràcies a les coordenades de cada sondeig, podem situar cada un d’aquest al seu lloc del mapa i 
assignar-li l’etiqueta o atribut de la base de dades que més servei ens faci. De gran utilitat són 
per exemple els mapes amb els pous i la profunditat de cada un d’aquests, així com el dels pous 
amb el seu name per saber de quin pou es tracta. 
 
 

3.2 La Columna 
 
La columna geològica o estratigràfica és bàsica en qualsevol estudi geològic. És on es 
sintetitzen esquemàticament totes les dades que s’observen en qualsevol reconeixement del 
terreny, ja sigui mitjançant perforació o observació d’un aflorament. Per tant era evident que 
calia tenir tota aquesta informació en format de columna. 
 
Les restriccions en els mots a la hora de definir qualsevol camp a la base de dades han estat 
realitzades per tenir un únic llenguatge i evitar possibles sinònims. Aquest era un fet molt 
necessari per poder realitzar l’eina que crea columnes geològiques a partir de la base de dades, 
ja que cal dir-li al programa que cal col·locar a cada lloc segons quin sigui l’atribut. Es a dir, 
que si al camp de litologia hi apareix medium_sand en un cert tram, doncs a la columna 
geològica caldrà que aparegui en aquest tram quelcom de fàcil visualització que ens representi a 
les medium_sand. Això vol dir que caldrà que el programa tingui una sèrie de relacions entre 
mots i representacions gràfiques de cada un d’aquests, es a dir, una llegenda per cada camp. 
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Figura 3.1 - Exemple de columna geològica completa. 
 
 
A primer cop d’ull aquesta columna (figura 3.1) es pot separar en sis parts: la capçalera, un cos 
central que correspondria a les columnes que van de la columna de selecció al dibuix de la 
columna, unes columnes de cronologia, unes altres referents a unitats o seqüències, una de 
fòssils i una d’observacions. Això apart de les escales d’elevació i profunditat. Gairebé 
coincideix amb el número de taules de la base de dades i és degut a que quasi cada taula omple 
un apartat. La taula Boreholes omple la capçalera, la Boreholes_litho omple el cos central i les 
observacions, la BoreholesFossils omple la columna de fòssils, Borehole_Units i 
Borehole_SubUnits fan lo propi amb les que fan referència a unitats o seqüències i la columna 
de cronologia la omple la taula BoreholeChronology. La taula BoreholeOtherContent no omple 
cap part d’aquest exemple, la idea és que ompli una altra columna que s’afegiria al costat de la 
d’observacions. 
 
Per extreure columnes del programa gestor cal prémer en el mapa el punt amb informació del 
qual volem la columna, el programa ens pregunta quina escala volem que tingui i ens dona les 
possibilitats entre les que podem escollir. Ho fa així perquè d’aquesta manera es segur que 
cabrà en alguna de les mides ISO/DIN estandarditzades, des de el DIN-A0 (841 mm × 1189 
mm) fins l’A4 (210 mm × 297 mm). Si per exemple la columna és molt llarga i amb una escala 
petita només cap dins un DIN-A0 o DIN-A1, doncs ens donarà aquestes dues possibilitats i 
nosaltres li direm quina volem. Les possibilitat d’escala que podem escollir són: 1:10, 1:100, 
1:200, 1:500, 1:1000, 1:1500 i 1:2000. 
 
A continuació es farà una explicació de cada un dels camps tot incloent les llegendes, unes 
llegendes que estan obertes a futures ampliacions si fos necessari. 
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La Capçalera 
 
La capçalera de la columna és el lloc on es troba tota la informació general del sondeig. Totes 
les dades que conté prové de la taula Boreholes, la que ha estat definida com a taula principal, 
excepte l’escala i la mida del paper que ho haurem escollit a l’hora de treure’n la columna. Això 
no vol dir que tota la informació que hi ha a la taula Boreholes surti a la capçalera, però si que 
ho fa la que s’ha cregut necessària. 
 
 

 
 

Figura 3.2 - Exemple de capçalera d’una columna creada pel programa gestor. 
 
 
Com es pot veure a la part esquerra (figura 3.2), la referència ve representada per el name i 
l’inventory, el primer ens serveix per al projecte actual i el segon ha estat inclòs degut  a que és 
la clau primària de la base de dades i a que és de gran ajut en certes accions. La situació del 
sondeig es fa amb les tres coordenades tot indicant el sistema usat i també hi ha la profunditat 
absoluta del pou. A la dreta s’hi troba la data de realització de la columna i/o sondeig i l’autor 
de la columna. A sota d’aquesta informació hi ha la que fe referència a l’escala de la columna i 
el format de paper en que cal imprimir-la per obtenir dita escala. 
 
Cal comentar que totes les dades de la capçalera estan a la base de dades o les escollim a l’hora 
de treure la columna, totes menys una. El sistema de coordenades s’indica al programa gestor 
perquè la situació dels pous sobre el mapa sigui la correcta.  
 
 
El dibuix de la columna 
 
El dibuix de la columna és la part més important de tot el document (figura 3.3). És on tota la 
informació referent a litologia, tant primària com secundària, queda representada gràficament i 
amb una visualització molt senzilla. Quan es diu tota la informació es fa referint-se tant a la 
naturalesa d’aquesta com la mida de gra, el qual queda ben reflectit gràcies a l’escala que hi ha 
a la pròpia capçalera. També es veu reflectida l’existència d’alguna estructura així com es 
podria veure també la superfície de contacte entre capes, però degut a que no hi ha hagut cap 
informació d’aquest estil a les dades del present projecte, no s’ha pogut usar i per tant no es veu 
a l’exemple.  
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Figura 3.3 - Exemple del dibuix d’una columna 
 
Tot el que necessita aquesta part esta inclòs a la taula Boreholes_litho. A continuació es fa una 
explicació de la informació que ens aporta cada camp de la base de dades així com la forma de 
representar-la. 
 
 

Mida de gra 
 
Com s’ha comentat a la introducció, la mida de gra es representa com es sol fer en columnes 
estratigràfiques, amb escales de mida el qual és indicatiu de l’energia del medi sedimentari en el 
que es va dipositar, en el cas de roques sedimentàries, evidentment. Hi ha dos escales, la de dalt 
referent a roques carbonatades i la de baix a dipòsits sedimentaris. El resta de materials es pren 
el punt més llunyà a la columna amb la trama de la litologia. 
 
A l’exemple és pot observar com es possible representar la variació del mida de gra dins d’una 
mateixa capa. Això ho haurem indicat a la base de dades, com el resta de informació, però és 
interessant comentar d’on surt aquesta. Ho haurem afegit a la taula Boreholes_Lithology, on hi 
ha dos camps que fan referència a la litologia de sostre i base de la capa, així com un que ho fa 
referent a la tendència granocreixent o granodecreixent. 
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Superfície de Contacte 

 
La superfície de contacte és un aspecte molt important per a l’estratigrafia, sobretot pel que fa a 
la posterior interpretació d’aquesta. La seva identificació però no és gens fàcil en un sondeig, 
essent necessària la observació en un aflorament amb unes bones dimensions. Com que per 
aquest projecte només s’ha utilitzat sondeigs, no hi ha hagut cap dada de superfície de contacte 
entre capes ni tampoc se n’ha observat als testimonis als que s’ha pogut accedir. D’aquesta 
manera no s’ha obtingut cap columna amb superfície de contacte diferent al pla ja que és el que 
el programa gestió assigna en cas de no haver-hi informació. 
 
Com s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat dedicat a la columna, les restriccions en els mots 
usats per definir les propietats estan en gran part dirigits a fer més senzilla la creació dels 
documents que se’n voldran extreure, en aquest cas la columna. Així doncs, entre d’altres 
llegendes que es veuran més endavant, es va crear una llegenda de superfícies de contacte (taula 
3.1) 
 
 

Superfície de contacte 

Erosive  
Plane  

Ondulated 
 

Irregular  
Bioturbation  
Hard_ground  

 
Taula 3.1 - Llegenda per a representar la superfície de contacte. 

 
 
Estructura 

 
Dins el dibuix de la columna també es pot observar una dada molt important i que s’ha inclòs a 
la base de dades: l’existència d’alguna estructura sedimentària. Aquestes estructures com és 
evident només les podem tenir en dipòsits sedimentaris, tan mateix el dibuix de les columnes 
estratigràfiques està dirigit a aquest tipus de material i és el que es troba en qualsevol delta del 
món. 
 
Aquesta informació es representa mitjançant un dibuix o logotip dins del rectangle que ens 
representa la mida de gra de la capa. Per tant també era necessari crear una llegenda per aquest 
camp i tot i que es podria haver inventat en la seva totalitat, per assegurar que els logotips fossin 
de fàcil visualització es va adaptar als més usats (taula 3.2): 
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Estructura 

Paralell  Ripple_marks  
Paralell_lamination  Base_current_marks  

Cross_bedding  Bioturbation  
Irregular_bedding  Plant_roots  

Fining_upward  Mud_cracks  
Coarsening_upward  Slump_structures  

Graded_bedding  Convolute_bedding  
No_apparent_bedding  Load_cast  

Nodular_bedding   
 

Taula 3.2 - Llegenda per a representar l’estructura sedimentària. 
 
El mateix criteri d’elecció de logotips ha estat usat en altres camps com es recordarà més 
endavant, els que fan referència a la litologia general, la litologia dels grans i als fòssils. Per a 
poder incorporar aquesta llegenda al programa gestor, l’ArcGis, es va haver de crear una font 
gràfica amb l’objectiu de fer-ho més senzill. Aquesta font gràfica es va poder crear gràcies al 
programa Font Creator 5.5 creat per High Logic, el qual se’n pot descarregar una demo 
gratuïtament de internet (www.high-logic.com/fontcreator.html). A la font se li ha posat el nom 
Geologia i també inclou les llegendes de la litologia dels grans i la dels fòssils. Cal comentar 
també que està oberta a futures incorporacions de símbols si cal afegir quelcom a qualsevol de 
les llegendes. 
 
 
La Litologia 
 
Per més que la litologia s’ha inclòs a la imatge d’exemple del dibuix de la columna, a 
l’explicació s’ha preferit separar i explicar-la junt amb tots els aspectes referents a aquesta: 
litologia primària i secundària i arrodoniment, selecció i litologia dels grans. Es fa així perquè 
s’entengui que la relació entre litologia i mida de gra existeix, però que la mida de gra es 
representat gràcies a la escala, usant els camps de la base de dades que parlen de litologia del 
sostre i base de la capa, mentre que la litologia es representada amb una trama a la columna que 
porta per capçalera Lithology i és la informació que s’ha introduït prèviament a la columna 
Lithology de la base de dades.  
 
Igual que ha calgut crear una font per a certes llegendes, també ha fet falta crear una llegenda de 
trames referides a litologies (taula 3.3). Les trames han estat han estat comentades i adaptades a 
les necessitats de la llegenda. Per la seva realització s’ha usat el programa d’imatge Adobe 
Photoshop CS de la casa Adobe. 
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Litologia 

Antropic 

 

Silty_sand 

 

Grainstone 

Soil 

 

Fine_gravel_
(granule) 

 

Boundstone 

Clay 

 

Medium_ 
gravel_ 
(pebble)  

Dolomite 

 

Silt 

 

Coarse_ 
gravel_ 
(cobble)  

Limestone 
 

Lutite 

 

Very_ 
coarse_ 
gravel_ 

(boulder)  

Anydrite 

 

Very_fine_ 
sand 

 

Heterometri_
gravel Salt 

 

Fine_sand 

 

Clayey_ 
gravel 

 
Gypsum 

 

Medium_ 
sand 

 

Silty_gravel 

 
Granite 

 

Coarse_ 
sand 

 

Marl Meteorized_ 
granite 

 

Very_coarse
_sand 

 

Mudstone Metamorphic_
rock 

Heterome-
tric_sand 

 

Wackstone Volcanic_ 
rock 

 

Clayey_ 
sand 

 

Packstone 
Other_ 

igneous_ 
rocks 

 
Taula 3.3 - Llegenda per representar la litologia d’una capa. 
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Era interessant crear aquestes trames perquè no s’havia trobat cap llegenda de trames 
litològiques ja creada que s’adaptés a les necessitats de la llegenda de la base de dades. Si no hi 
ha dada de litologia el programa enlloc de deixar l’espai en blanc hi dibuixa dues diagonals fent 
una creu. 
 
 Litologia secundària 
 
El perquè de l’existència de dues litologies, una de les quals se l’anomena secundària donant a 
entendre que és de menor importància que l’altre, s’ha comentat a l’apartat de creació de la base 
de dades. Una breu explicació és que poden existir més d’una litologia a la vegada sobretot en 
dipòsits sedimentaris, això és degut a que la classificació litològica d’aquests es fa mitjançant la 
mida de gra, i si es permeten les dues litologies es pot introduir tota la informació. Desprès es 
podrà apuntar la relació entre les dues litologies a l’apartat d’observacions. La llegenda 
coincideix amb la del que es podria anomenar litologia principal (taula 3.3). Es podria haver 
limitat aquest camp a materials sedimentaris, però es va pensar que deixant totes les 
possibilitats es podrien realitzar més descripcions i potser aniria bé per qualsevol altre cas. 
 
 
 Color 
 
El fons de les trames de litologia serà transparent sempre que no hi tinguem dades de color però 
si hi tenim alguna, el fons passa a ser del color indicat. Aquest color només omple el fons de les 
columnes de “litologia” i “litologia secundària”, el resta de columnes sempre tenen el fons 
transparent. És evident que el programa assigna tons diferents de color si aquest és fosc o clar, 
com s’ha comentat a l’apartat de disseny de la base de dades aquest camp també té una llegenda 
i per tant cada una d’aquestes una representació. 
 
 
 Litologia dels grans 
 
Una dada de gran importància per a la posterior interpretació. Aquesta informació és habitual 
col·locar-la a la mateixa zona que les estructures o en una columna a part. La raó d’haver 
escollit posar-la en una columna a part és degut a que tanta informació a la zona del mida de gra 
és difícil amb programació assegurar que estarà ben repartida i per tant ben presentada. Per una 
visualització més ràpida la informació també s’indica amb un logotip, els quals es mostren a la 
llegenda següent (taula 3.4). 
 
 

Litologia dels grans sedimentaris 

Quartz  
Calcite  

Dolomite  
Sandstone  

Shale  
Granite  
Porfide  
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Litologia dels grans sedimentaris 

Chlorite  
Feldspar  

Glauconite  
Hematite  
Limonita  

Mica  
Pyrite  
Sulfur  

Poligenic P 
 

Taula 3.4 - Llegenda de la litologia dels grans 
 
Aquesta llegenda està inclosa a la font Geologia esmentada anteriorment. 
 
 
 Matriu 
 
El concepte de matriu és diferent al de “litologia secundària” però la seva representació és igual 
que aquesta, que a la vegada és la mateixa que la de litologia. Les úniques diferències són que a 
la llegenda de matriu només s’inclouen els termes que la base de dades et permet col·locar a la 
columna de la matriu, que són els que fan referència a litologies sedimentàries de gra fi; i que el 
fons sempre és blanc, no s’omple amb el color. Les trames utilitzades són les mateixes que les 
que fan referència als mateixos materials a la litologia (taula 3.3) 
 
A la base de dades també es pot indicar si la matriu està suportant els grans o bé aquests es 
suporten entre ells. És una dada que en alguns casos pot ser més que necessària i per tant seria 
bo introduir-la a la columna, tot i així ara per ara no té cabuda en el disseny per falta d’espai 
però seria bo afegir dita informació. Es podria afegir un símbol senzill dins de la trama de 
matriu que volgués dir un o l’altre. 
 
 
 Arrodoniment 
 
La representació de l’arrodoniment dels grans també es fa mitjançant una columna separada i 
dins del cos central, com s’ha anomenat a la introducció. Per aquest atribut s’ha escollit fer-ho 
amb una o dues lletres ja que és de fàcil visualització i s’aconsegueix una llegenda molt senzilla 
(taula 3.5). Tot i això el format d’aquesta llegenda també es tracta d’una trama que repeteix 
aquestes lletres, era la manera més senzilla que es va pensar per obtenir una visualització més 
bona. 
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Arrodoniment 

Very_angular VA 
Angular A 

Subangular SA 
Subrounded SR 

Rounded R 
Well_rounded WR 

 
Taula 3.5 - Llegenda d’arrodoniment del gra. 
 
 
 Selecció 
 
Com en el cas de l’arrodoniment aquest camp es representa dins del cos central i la seva 
llegenda és fa mitjançant trames de lletres (taula 3.6). 
 
 

Selecció 

Well_sorted WS 
Sorted S 

Poorly_sorted PS 
 

Taula 3.6 - Llegenda de selecció de gra. 
 
 
Fòssils 
 
Fora ja del cos central hi ha els altres apartats que es poden considerar més senzills ja que 
consten d’una, dues o tres columnes però amb taules de la base de dades i representacions 
gràfiques amb menys complexitat que el cos central. 
 
Els fòssils s’han ordenat en una única taula a la base de dades, ja s’ha comentat anteriorment 
que es va decidir fer-ho d’aquesta manera per permetre que els límits d’una zona amb un mateix 
fòssil no haguessin de coincidir per força amb els límits d’una capa litològica. Aquests fòssils 
es representen amb logotips en una columna a la dreta del dibuix de la columna. Dins de la 
columna queden representats també els límits dels trams amb uns mateixos fòssils, dels quals 
se’n poden arribar a col·locar fins a cinc per tram. 
 
 

Fòssils 

Algae  Serpulids  
Corals  Bryozoa  

Echinoids  Pelagic_foraminifera  
Fossils_abundant  Benthonic_foraminifera  

Gasteropods  Foraminifera  
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Fòssils 

Mollusc  Ostracods  
Clams  Plant_remains  

Oysters  Worm_tubes  
Fish   

 
Taula 3.7 - Llegenda de fòssils. 
 
La llegenda que es mostra aquí dalt (taula 3.7) és part de la font Geologia junt amb la llegenda 
d’estructures i litologies de gra. 
 
 
Cronologia 
 
Més a baix es mostra la capçalera de la columna de cronologia (figura 3.4) la qual es separa en 
tres més: període, època i edat. És la informació que s’haurà afegit a la taula 
BoreholeChronology com s’ha comentat a l’apartat de disseny de la base de dades, en el mateix 
s’ha explicat que aquest camp no té cap llegenda creada. De fet no és una llegenda el que cal 
crear, més aviat cal un diccionari de possibles mots per les raons de sempre, evitar sinònims i 
tenir totes les dades en un mateix format. La idea és que la informació d’aquestes columnes es 
faci mitjançant paraules escrites en vertical i per tant no es fa necessària una llegenda amb un 
símbol per cada mot, caldrà un llistat que el podrà crear l’usuari. 
 

 
 

Figura 3.4 - Capçalera de cronologia i capçalera de unitats i subunitats. 
 
 
Unitats i Subunitats 
 
Ja s’ha comentat que aquesta informació no és objectiva i que s’obté desprès d’interpretar més 
d’un pou en conjunt. En aquesta interpretació la geologia es agrupada en conjunts que tinguin 
una propietat en comú, com l’origen o l’existència d’un element concret. A aquests conjunts 
se’ls anomena unitats geològiques, les quals alhora poden contenir subunitats. En el cas de 
tractar-se de materials sedimentaris, aquestes unitats reben el nom de seqüències sedimentàries i 
dins d’aquestes es poden diferenciar per fàcies. Una fàcie és l’aspecte, naturalesa o caràcter 
distintiu dels estrats o de certs constituents que generalment reflexa les condicions ambientals 
de formació. Per poder englobar qualsevol geologia s’ha escollit la capçalera que es veu a dalt 
(figura 3.4) amb un nom general, units; i el seu homòleg en el cas sedimentari, seqüències 
sedimentàries. 
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La informació surt com la de cronologia, paraules en vertical, pel que la llegenda tampoc és 
necessària i l’usuari pot crear el seu propi llistat de possibilitats. 
 
 
Observacions 
 
Aquesta columna ha estat reservada per tenir les anotacions que no es poden reflectir als altres 
camps, com per exemple l’existència de matèria orgànica o la relació que hi ha entre la litologia 
principal i la secundària. És un camp molt útil ja que d’aquesta manera es pot tenir informació 
que arribar a ser molt necessària en certs estudis i que ara se’ns escapa de les mans. 
 
Tot i que actualment el camp d’observacions accepta 30 caràcters, a la columna només se n’hi 
ha pogut afegir els 10 primers, però en un futur es pretén que es vegi tota la informació de cada 
registre. Així doncs, el que s’hagi escrit a la columna Observations de la taula Boreholes_litho 
quedarà escrit dins de la columna amb capçalera Observations d’aquest document. 
 
Ja s’ha comentat la introducció d’aquest apartat que hi ha intenció d’afegir una altra columna al 
document, on s’hi visualitzi la informació d’altres continguts que s’hagi introduït a la taula 
BoreholeOtherContent. Aquest camp permetrà introduir qualsevol informació, tot dissenyant i 
gestionant aquest camp com es desitgi. 
 
 
Representació De Les Columnes 
 
Fins ara s’ha comentat una columna que conté tota la informació possible. El que no s’ha 
comentat és que aquest no és l’únic disseny o estil de columna que en podem extreure. Es va 
creure que aquesta possibilitat era molt interessant perquè molts cops es necessita una columna 
més senzilla, sense tanta informació i que ocupi poc espai.  
 
Abans de seleccionar en el mapa quin és el pou del que en volem la columna, cal dir-li al 
programa quina columna volem, es pot escollir entre tres possibilitats: Large Borehole 
Diagram, Medium Borehole Diagram i Small Borehole Diagram. El primer és el que s’ha 
comentat per explicar com s’omple i quines possibilitats es tenen, els altres dos són versions 
més reduïdes i per tant amb menys informació. El més petit de tots, Small, només conté la 
litologia principal i el dibuix de la columna amb l’escala d’elevació; mentre que l’altre, 
Medium, conte el dibuix de la columna, la litologia principal i la selecció amb les dues escales, 
elevació i profunditat. Les capçaleres de totes són les mateixes ja que és el que ens dona la 
referència del pou. A les figures 3.5, 3.6 i 3.7 es pot observar la mateixa columna representada 
de les tres formes possibles. 
 
La idea de poder fer això és que no sempre ens cal tota la informació disponible. Molts cops 
només calen alguns dels camps principals. D’aquesta forma s’aconsegueixen representacions 
més simplificades. 
 
La mida intermèdia no té molt sentit que només contingui tres informacions i que una 
d’aquestes sigui la de selecció, ja que hi ha dades amb més importància que la selecció. La idea 
és que en un futur es pugui escollir què volem que surti a la columna i què no volem, una 
espècie de creador de l’estil de columna que faci falta. 
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Figura 3.5 - Representació de la columna litològica amb tota la informació disponible. 
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Figura 3.6 - Representació de la columna litològica amb el nivell d’informació intermedi. El camp sorting 
s’ha de poder canviar per el que més convingui. 
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Figura 3.7 - Representació de la columna geològica amb el mínim de informació. 
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3.3 El Perfil 
 
Els models geològics en 2D reben el nom de perfils, que no és res més que reproduir un pla de 
l’espai en el paper, col·locant les columnes que tinguem a unes distàncies proporcionals a les 
reals. Desprès, amb coneixements geològics i l’ajuda de dades existents, es pot interpretar quina 
és la geologia de tot el pla, amb les seves unitats i relacions entre aquestes. Per tant, la 
realització de perfils és bàsica en un projecte com aquest i es va pensar en automatitzar la 
creació d’aquests, primerament sense interpretar, es a dir només les columnes a les distàncies 
correctes, i més en davant es buscaran si es creu adient opcions per automatitzar la 
interpretació. 
 
Aquesta eina també té una sèrie d’opcions per poder obtenir el perfil desitjat. A continuació es 
farà una explicació de com s’usa i perquè serveix cada opció, així com el programa realitza els 
perfils. 
 
 
Perfils en zig-zag i distància de projecció 
 
La millor situació a l’hora de interpretar un perfil és tenir totes les columnes en el mateix pla, 
així sempre segueix la mateixa direcció i és més senzill deduir les relacions entre unitats i les 
extensions d’aquestes. Tan mateix és ben poc probable que molts pous es trobin situats sobre la 
mateixa recta en un mapa, que es el mateix que tenir totes les columnes sobre el mateix pla, 
sempre que els sondeigs no s’hagin dut a terme amb el propòsit de realitzar un tall geològic. Per 
aquesta raó ha calgut dissenyar i crear com calia que el programa fes els perfils. 
 
Es va pensar que la millor manera per a la posterior interpretació d’aquests, era permeten que el 
perfil variés la direcció i anés d’un pou al següent en línia recta. Si es feia d’aquesta manera, el 
perfil dibuixaria en el mapa una línia en zig-zag on els vèrtex i els punts final i inicial serien els 
pous. D’aquesta manera les dades estarien sempre situades al seu punt real i per tant la 
interpretació seria més propera a la realitat. Així es va fer, però també cal comentar una de les 
altres idees ja que pot ser molt útil. Es tractaria de projectar en el pla que volem interpretar totes 
les columnes que es trobin a una certa distància d’aquest. Amés, si es coneixen les direccions de 
les estructures o formes geològiques que cal interpretar, també s’hauria de poder moure cada 
columna en la vertical per situar-la a l’altura que li toqui, segons quina sigui la distància 
d’aquesta columna al pla del perfil. 
 
Per extreure un perfil només cal marcar sobre el mapa el punt inicial i el final d’una recta de la 
que ens agradaria treure’n un perfil. Aquesta recta no serà la intersecció del pla del perfil amb el 
mapa, si no l’àrea els pous de la qual volem que s’afegeixin al perfil. L’àrea és degut a que 
també cal definir-li al programa la distància de projecció, es a dir, a quina distància màxima de 
la recta han d’estar els pous. Desprès el programa ja fa el resta per extreure’n el perfil. És 
interessant comentar que l’ordre zig-zag és segons la distància dels pous projectats sobre la 
recta, per això és possible trobar-se en casos estranys on enlloc d’anar d’un pou a l’altre pel 
camí més curt tria un camí molt més llarg ja que abans passa per un altre pou. 
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Tria de pous per nom i profunditat 
 
Per evitar que passes el que s’acaba de comentar i que dos pous es sobreposessin, així com 
permetre eliminar una columna que no es desitges, es va crear una eina per triar els pous que es 
volen al perfil i els que no. Aquesta tria es fa escollint entre tots els pous que estan a la distància 
de projecció desitjada. Els pous es poden identificar pel name o be per una altra propietat com 
la profunditat, una dada molt important ja que com més profund és més interessant resulta, 
deixant de banda la qualitat d’aquest. 
 
 
Tria d’escales 
 
És força habitual que els talls geològics tinguin les escales horitzontals i verticals diferents entre 
elles. Aquesta també és una possibilitat que s’ha afegit al programa. Per escollir-les es pren com 
a plantilla els formats de paper estàndards ISO/DIN, igual que es fa amb les columnes. En 
aquest cas s’escull l’escala vertical entre les que et permet el programa, que són les mateixes en 
que pots treure les columnes, i el format de paper que es desitja (de l’A0 a l’A4), els dos 
aspectes no van lligats ja que si no hi cap dins del paper queda retallada la part inferior. S’ha fet 
així ja que moltes vegades per culpa de només un o dos pous entre tots els que hi tenim, cal 
renunciar a escales com l’1:100 o l’1:200 ideals per una bona observació de la informació. 
 
L’escala horitzontal per contra si que està lligada al format de paper escollit. El programa et 
mostra l’escala més petita que pot acceptar el format escollit i l’usuari la pot variar per tenir 
l’escala desitjada o amb un número mes arrodonit. 
 
 
Triar amb MDT o sense 
 
En un tall geològic és molt útil tenir la topografia. Aquesta possibilitat ha estat afegida també al 
programa, on es poden demanar els perfils amb o sense la topografia. Aquesta topografia surt 
d’un model digital del terreny de 30x30 metres, amb la qual cosa s’ha pogut observar en més 
d’una ocasió que això provoca alguns errors en la topografia, doncs l’elevació dels pous no 
coincideix amb la topografia més d’una vegada. Això també pot ser degut a que la cota dels 
pous no hagi estat ben presa al camp. 
 
 
Ordre de les accions 
 
Les accions que s’acaben de comentar no s’han seguit l’ordre en que el programa ens ho 
pregunta, s’ha fet en un ordre que s’ha cregut més idoni per a l’explicació. A continuació és 
mostra un llistat amb l’ordre de les accions al programa: 
 

- Si es vol ho no la topografia (MDT) 
- Tria de la distància de projecció 
- Tria de pous que es volen i els que no 
- Tria d’escala horitzontal 
- Tria de format de paper DIN 
- Tria d’escala horitzontal 
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Exemple de perfil 
 
El document que en surt quan s’extreuen perfils és el següent (figura 3.8) 
 

 
 
Figura 3.8 - Exemple d’un perfil creat pel programa gestor. 

 
Com es pot veure, a la capçalera hi tenim les escales escollides, tan la vertical com l’horitzontal, 
així com el format de paper que cal utilitzar per imprimir-lo si es volem obtenir les escales 
indicades. La columna queda situada a l’altura que marca la seva elevation i a dalt de cada una 
queda indicat el name del pou que pertany a la columna. A l’esquerra de tot hi ha una l’escala 
gràfica vertical d’elevacions i a la part de més a baix està indicada la distància en metres que hi 
ha entre cada columna. Aquesta distància no s’aprecia gaire a l’exemple, cal pensar que aquest 
perfil està preparat per imprimir en un A1 i per tant aquí està molt reduït. El mateix passa amb 
la una petita franja que hi ha al costat esquerra de cada columna amb la informació d’unitats i 
subunitats en el cas que n’hi hagi. Aquesta informació es mostra mitjançant colors que 
representen cada una de les unitats. 
 
Un aspecte que es voldria remarcar de l’exemple és el fet que hi hagi quatre columnes retallades 
per la part de baix, es degut al que s’ha comentat a l’apartat de tria d’escales on podem demanar 
una escala que faci que les columnes no hi càpiguen al paper. 




