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Full Resum 

Aquest estudi analitza la problemàtica que genera la reconversió d’una pedrera 

en un abocador de residus especial, concretament als peus de Collserola en 

els terrenys que ara ocupa la pedrera de Mina Berta situada al Vallès 

Occidental, punt clàssic de la mineralogia catalana. És un cas polèmic amb 

arguments a favor i en contra. 

En aquets treball es realitza una anàlisi de la fracturació i la permeabilitat del 

subsòl de la pedrera per avaluar el risc de contaminació dels aqüífers per 

filtracions contaminants procedents de l’abocador i amb això aportar arguments 

tècnics a la discussió sobre la viabilitat de l’abocador concretament es pretén 

realitzar un estudi geotècnic centrat en la fracturació en superfície (observació i 

mesurament de fronts) i en profunditat (mitjançant la testificació de sondeigs). 

Juntament amb això es pretén analitzar unes lamines primes de la roca present 

a fi de completar la informació. 

Per tant com a objectius: 

 Fer una anàlisi de la fracturació de la pedrera de Mina Berta mitjançant la 

mesura sistemàtica de discontinuïtats i el càlcul de l’ índex RQD.  

 Fer una anàlisi de l’estructura i la fracturació a subsòl del massís granític de 

Mina Berta mitjançant la testificació de sondeigs i el càlcul de l’ índex RQD i 

de la seva evolució en profunditat. 

 Correlacionar les dades de superfície i de subsòl i obtenir les diferents 

famílies de fractures de l’àrea i la seva distribució.  

 Extreure conclusions sobre la permeabilitat del massís granític de Mina 

Berta a partir de l’anàlisi de la fracturació. 

Finalment i coneixent la zona es podrà delimitar el terreny si es apte per a la 

construcció del abocador, no es un objectiu principal, però es comentarà de 

forma simple. 

 

La elecció d’aquests projecte ha sigut per el interès propi en el tema de la 

geotècnica, la aplicació directa de coneixements de la carrera i la problemàtica i 

en el tema del abocador ja que es una zona de interès per mi.  


