
Eines de visualització i gestió de dades geològiques. 
Aplicació al delta del Besòs. 

51 

4 Aplicació 
 
Per tal de veure la funcionalitat de les eines realitzades s’ha pensat en aplicar-ho al cas del delta 
del Besòs. 
 

4.1 Interpretació dels perfils 
 
Per entendre la geologia d’una zona a partir de dades de sondeig, la metodologia de treball més 
habitual és la realització de talls geològics. El programa gestor ha estat adaptat per poder 
extreure’n perfils de la zona que es desitgi, com ja s’ha comentat a l’apartat del programa 
gestor. Així que calia decidir per on es farien passar els talls per poder englobar el màxim de 
subsòl deltaic possible i que dins d’aquests talls hi hagués el màxim de pous possible. 
Finalment es va decidir realitzar 8 talls longitudinals al delta (figures A2.2 fins a A2.7 de 
l’annex) i uns altres 5 transversals (figures A2.8 fins A2.12), la situació dels quals es pot 
observar al mapa (figura A2.1). Amb aquests 13 talls es cobria la major part del delta i al ser 
perpendiculars entre ells ens asseguràvem que la integració dels talls (2 dimensions) a tot 
l’espai (3 dimensions) seria coherent. Cal esmentar que els talls L2_3 i L3_4 van ser creats per 
a ajudar a interpretar els talls transversals, per aquesta raó tenen aquesta numeració. 
 
A l’apartat d’introducció ja s’ha comentat breument quins cossos s’esperen trobar en aquest 
delta, doncs les experiències a altres zones on les variacions del nivell del mar han estat molt 
semblants donen unes pautes de com és a grans trets la geomorfologia del delta del Besòs. A 
continuació es farà una explicació una mica més detallada per entendre quins criteris s’han fet 
servir per interpretar els talls geològics. 
 

 
 

Figura 4.1 - Model d’un delta amb dues progradacions (LST i HST) i una transgressió (TST) entre les dues. És un 
cas semblant al del delta del Besòs (modificat de Van Wagoner et al.,1990). 
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A (figura 4.1) es mostra la morfologia d’un cas idealitzat d’un delta format amb variacions del 
nivell del ma d’una estabilització. Els cos LST (Lowstand System Track) és el resultat de la 
sedimentació de les aportacions detrítiques durant una baixada del nivell del mar. Aquest cos té 
una tendència granonegativa o, el que és el mateix, la mida de gra augmenta amb l’altura, 
arribant a graves si la sèrie estratigràfica resulta complerta. El cos TST (Transgressive System 
Track) es format degut a una transgressió marina. Com que la línia de costa va avançant cap a 
continent i això fa que la mida de gra més groller també migri cap a continent, la gradació 
d’aquest cos resulta positiva, o el que és el mateix, la mida de gra disminueix amb l’altura. En 
el TST el sostre de la seqüència estratigràfica està composat per llot fosc del front deltaic. Un 
aspecte important en la seqüència d’aquest cos és que degut a que és el resultat d’una 
transgressió marina, a la base s’hi troben els materials que hi ha per sota retreballats pel mar. 
Degut a que hi tenim una seqüència LST i aquesta acaba amb graves o sorres, a la base de la 
TST hi ha unes graves o sorres netes. Finalment hi ha el cos HST (Highstand Sistem Trcak), 
que és el resultat d’una progradació deltaica fruit de l’estabilització del nivell del mar i la seva 
gradació torna a ser granonegativa (Van Wagoner et al.,1990). 
 
Així doncs en aquest model sedimentològic del delta hi trobem tres seqüències amb gradacions 
de la mida de gra intercalades: dos granodecreixents (progradacions deltaiques) amb una 
granocreixent en mig (transgressió deltaica), amb l’aspecte destacat del retreballament de les 
litologies de la part superior de la primera progradació. Aquest és el model sedimentari que s’ha 
aplicat al delta del Besòs per a la seva interpretació. S’han identificat els contactes entre aquest 
cossos ja que és un aspecte bàsic per a una interpretació més detallada i representen els límits de 
propietats de les quals és molt interessants conèixer la seva extensió com és el cas de la 
permeabilitat per a estudis hidrològics. 
 
A la pàgina següent es mostra una columna del delta del Besòs (figura 4.2) on es pot observar 
les tendències esmentades i la interpretació que s’ha fet. És important tenir present que en una 
columna aïllada és difícil definir per on passa el contacte entre dos dels cossos esmentats, doncs 
és indispensable saber com són les columnes properes ja que s’ha parlat d’un model idealitzat i 
a la realitat tot es més complex. 
 
S’ha decidit anomenar els cossos com a una progradació pleistocena, una transgressió holocena 
i una progradació també holocena. S’ha fet així ja que és difícil identificar si es tracta d’una 
progradació durant una baixada del nivell del mar o durant una estabilització, fet que diferencia 
el LST i el HST. 
 
A la figura es pot observar per on s’han considerat els contactes. El contacte entre la 
progradació pleistocena i la transgressió s’ha considerat sota un paquet de graves 
heteromètriques, una descripció que encaixa amb el fet de ser retreballades, i damunt d’unes 
graves de mida mitjana. El retreballament també fa que les graves i sorres quedin netes i per 
tant aquest també és un aspecte que s’ha usat molt per a identificar aquest contacte, igual que el 
fet de contenir aigua, doncs és un aspecte derivat del fet que estigui netes. 
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Figura 4.2 - Exemple de columna amb la interpretació realitzada. S’han identificat els contactes entre la 
progradació pleistocena, la transgressió holocena i la progradació holocena. 
 
El contacte entre la transgressió i la progradació holocena s’ha considerat a la base de les 
argiles en aquesta columna i en general s’ha fet a la base de material fi com argiles,llims o 
lutites, característics del front deltaic. Tot i que el més habitual és que el contacte passi pel mig 
d’aquest paquet de material fi, degut a la dificultat de identificar-lo pel fet que a un cantó i altre 
del contacte hi tenim el mateix material, s’ha decidit considerar-lo a la base. De fet les 
propietats de tot aquest paquet de material fi resulten semblants a aspectes pràctics i per tant 
aquesta consideració es pren com a una bona aproximació. 
 
Les figures talls mostren la interpretació dels perfils esmentats anteriorment seguint els criteris 
comentats. Cal comentar que a la columna exemple no es pot veure un altre contacte que s’ha 
identificat. Aquest contacte és el que existeix entre el material sedimentari quaternari i el sòcol, 
compost per materials diversos d’edats compreses entre el Paleozoic (granits i pissarres), Miocè 
(graves anguloses amb matriu argilosa) i Pliocè (argiles i margues blaves). 
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4.2 Mapes 
 
El programa gestor també ha estat adaptat per a extreure’n mapes de situació de dades 
concretes. Aquestes dades poden ser qualsevol de les introduïdes a la base de dades o bé alguna 
que es pugui deduir a partir de les ja existents. Per exemple la cota d’un contacte en concret, es 
tracta d’una dada que no s’ha introduït a la base de dades, però si que s’ha fet amb la cota del 
pou i la profunditat d’aquesta respecte el inici del sondeig. La diferència entre la segona dada i 
la primera és la profunditat del contacte en qüestió. Sense cap dubte és una eina molt útil i la 
rapidesa amb la que el programa et crea el mapa amb la dada demanada és una de les virtuts 
més destacades de realitzar aquesta metodologia de treball amb una base de dades. 
 
Un cop els perfils estaven interpretats i la informació d’unitats i subunitats estava introduïda a 
la base de dades, es va plantejar integrar aquesta informació en dos dimensions a l’espai per 
entendre una mica la forma dels contactes i cossos interpretats a les tres dimensions. 
 
A la base de dades es va introduir la informació dels talls a la taula de subunitats, doncs totes 
les unitats es tracten de materials quaternaris i d’un mateix cos deltaic. En ella es van definir 
cinc subunitats diferents, que són a grans trets el que ens podem trobar al subsòl del delta del 
Besòs i les que s’han representat als talls, excepte el material antròpic: 
 
 

• Antròpic: Material antròpic. 
• PH: Sediments dipositats durant la segona progradació, un cop el mar estava estable, a 

l’holocè. 
• TH: Sediments dipositats durant la transgressió marina l’holocè. 
• PP: Sediments dipositats durant la primera progradació del delta al pleistocè. 
• Sòcol: Material que forma la conca sedimentaria. 

 
 
Els mapes que es van considerar apropiats i idonis per a la visualització de les interpretacions 
dels perfils són els tres següents: 
 
 

• Base del material del quaternari o, el que és el mateix, el sostre del sòcol. 
• Sostre de la primera progradació. 
• Sostre de la sediments de la transgressió marina. 

 
 
El sostre de la progradació de l’holocè no s’ha representat, doncs són els materials que hi ha des 
de el sostre de la transgressió fins al inici dels materials antròpics i, aquests últims, no s’han 
correlacionat degut a que hi ha molts criteris diferents d’identificació d’aquesta unitat i algunes 
descripcions dels pous no la inclouen. A més molts pous es comencen a descriure per sota de la 
cota del terreny i combinat amb que aquesta superfície és molt complexa, fa que sense una gran 
densitat de dades sigui impossible la seva interpretació amb un grau d’aproximació acceptable. 
Cal comentar que als mapes només es mostren les dades introduïdes a la base de dades, amb el 
que la densitat de dades és més reduïda que la totalitat dels pous, doncs no tots els pous han 
estat interpretats en talls geològics i no tots els que han estat interpretats contenen totes les 
superfícies. Tot i així s’han interpretat per separat i amb l’ajut dels talls propers a ell algun pou 
amb descripció de qualitat per cobrir les zones més buides d’informació. 
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4.3 Conclusions de l’aplicació 
 
Les eines creades són de gran ajut i faciliten molt la feina d’interpretació geològica. La rapidesa 
en que s’obtenen perfils i mapes de propietats és la gran avantatge de la gestió de la base de 
dades. 
 
Amb les interpretacions dels 13 perfils (figures A2.2 fins A2.12 de l’annex) s’ha pogut limitar 
la cota de les tres superfícies més significatives de l’evolució del delta. Les superfícies 
representen canvis de condicions sedimentàries degudes a la variacions del nivell del mar. Els 
cossos que tenen per límits aquestes superfícies condicionen el funcionament global dels 
processos del subsòl de tot el delta (per exemple la hidrogeologia). Amb les interpretacions dels 
perfils s’han pogut realitzar mapes de cotes amb els que aproximar les isòbates de les tres 
superfícies esmentades. Aquests mapes es poden observar a l’annex de mapes, a les figures 
A3.2, A3.3 i A3.4 de l’annex. 
 
La cota de la base del quaternari (figura A3.2) està compresa entre els -40 i els -55 metres a la 
línia de costa. S’hi ha pogut identificar la morfologia soscavada pel riu Besòs i l’antiga riera 
d’Horta, que és el solc esquerra paral·lel al riu Besòs. 
 
El sòcol es troba a menys cota cap a continent, amb pendents compresos entre l’1,5% i el 2%. 
Aquest presenta una fracturació que ha condicionat el rebliment de la conca durant el 
quaternari, amb dues famílies de falles perpendiculars entre elles identificades a la plana 
deltaica esquerra del riu. També s’han identificat les falles que han condicionat el curs del riu i 
les rieres abans de la seva arribada a la plana deltaica. 
 
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 (figures A3.3 i A3.4). A la costa aquestes es 
troben a cotes compreses entre -30 i -35 metres la primera i entre -30 i -25 metres la segona. Per 
tant la potència del material transgressiu, caracteritzat al seu sostre per materials fins, és de 
l’ordre de 5 metres. 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. Al marge E la família de falles NW-SE sembla possible que també afectin 
als materials del quaternari. 
 




