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5 Conclusions 
 

• S’ha recopilat tota la informació de perforacions del terreny disponible de la geologia 
de la zona del delta del Besòs i la seva perifèria. Un total de 372 sondeigs. 

 
• S’ha creat una base de dades que inclou tota la informació geològica. Aquesta base de 

dades és capaç d’emmagatzemar i relacionar informació que identifica cada sondeig, 
dades de litologia en detall, de paleontologia, de cronologia, de unitats i subunitats i 
d’altres continguts generals. 

 
• S’ha creat un llenguatge per cada camp que s’ha afegit a la base de dades per 

estandarditzar totes les descripcions. 
 

• Per a la representació de la informació s’han creat llegendes de símbols, trames i colors 
per cada camp, adaptant-les a les necessitats de cada un i estandarditzant-ho. 

 
• Les eines creades amb el programa gestor són de visualització de les dades i es tracten 

de columnes litològiques en detall i perfils. Aquestes faciliten la visualització i 
interpretació de la informació. 

 
• A la columna litològica es pot observar tota la informació introduïda a la base de dades. 

S’han dissenyat tres models de columna perquè aquesta s’adapti a totes les necessitats. 
A més la columna es pot extreure amb diverses escales. 

 
• El perfil mostra la informació més identificativa de cada sondeig i situa aquesta a 

l’espai, permetent escollir les escales horitzontals i verticals. 
 

• S’ha aplicat les eines creades per a la interpretació preliminar del subsòl del Delta del 
Besòs. S’han identificat els trets sedimentaris més importants que l’han format, 
interpretant 13 perfils geològics que travessen tot el delta. 

 
• Amb les interpretacions dels perfils s’ha pogut limitar l’extensió i 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). 

 
• Una de les superfícies descriu el sòcol sobre el que es diposita el material deltaic. El 

sòcol presenta una fracturació que ha condicionat el rebliment de la conca durant el 
quaternari. S’hi ha pogut identificar la morfologia soscavada pel riu Besòs i l’antiga 
riera d’Horta. La cota a la costa està compresa entre els -40 i els -55 metres i té uns 
pendents compresos entre l’1,5 i el 2%. 

 
• 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. 




