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Pròleg 

Al llarg dels darrers anys s’ha anat fent més evident la importància de conèixer l’estructura del sòl i del 
subsol de les zones urbanes, l’àmbit on viu la majoria de la població. L’evolució d’aquestes zones està 
lligada a l’explotació del seu subsol de moltes maneres diferents com per exemple per subministrar aigua, 
transportar xarxes de comunicació o fer-hi aparcaments. 

La disponibilitat i l’aprofitament dels recursos, dels espais i dels serveis que s’ubiquen a les zones urbanes 
està fortament condicionat pel context geològic de cada àmbit. Sense informació geocientífica de qualitat 
i ben contextualitzada és difícil implementar polítiques efectives relacionades amb la sostenibilitat am-
biental, l’energia renovable, la mitigació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, les smart cities, l’eco-
nomia circular, la planificació urbana holística, la disminució de la contaminació, l’aprofitament de l’espai 
subterrani, la prevenció i la mitigació dels efectes de temporals meteorològics extrems, o el disseny d’in-
fraestructures resilients. 

A Catalunya aquest fet interpel·la tots els seus municipis, però especialment la ciutat de Barcelona i la 
seva conurbació per la seva magnitud i complexitat. En l’àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, 
al llarg dels darrers 30 anys l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (i les institucions que l’han pre-
cedit) ha realitzat diferents estudis de la geologia d’aquesta gran zona urbana. Els 40 fulls publicats entre 
2010 i 2020 de la sèrie cartogràfica Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5 000 són un 
exemple representatiu d’aquesta activitat. La realització d’aquests fulls que mostren en detall les carac-
terístiques geològiques d’algunes de les principals zones urbanes del país requereix una densitat d’in-
formació del sòl i del subsol molt alta, en molts casos difícil d’adquirir. En aquest context, l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, com empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té entre 
d’altres funcions la d’impulsar i dur a terme les actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la in-
formació sobre el sòl i el subsol en els termes establerts per la Llei 19/2005, publica aquesta monografia 
tècnica: Geologia de la ciutat de Barcelona: coneixements, condicionants i aprofitaments d’una zona ur-
bana complexa. 

Des dels seus inicis l’ICGC ha vetllat per elaborar i subministrar informació geocientífica per a la carac-
terització, la planificació, el desenvolupament i la regeneració del sòl i el subsol de les zones urbanes. 
Aquesta obra és un exemple del servei públic que oferim, en aquest cas enfocat a la ciutat de Barcelona. 
Espero que els articles que conformen la present monografia siguin útils i ajudin a prendre consciència 
sobre la importància del coneixement geològic en la gestió dels recursos, l’espai i els serveis d’aquesta 
gran ciutat. 

Miriam Moysset 
Directora General de l’Institut Cartogràfic  

i Geològic de Catalunya 
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Presentació 

El futur de les ciutats en gran mesura depèn de les decisions que es prenen en l’actualitat, de com pro-
jectem la seva evolució i cap a on orientem els recursos disponibles. En general, a Barcelona, i  a les 
grans ciutats i conurbacions del nostre entorn socioeconòmic, hi ha un cert consens de la ciutadania a 
planificar zones urbanes que tendeixin a ser saludables, sostenibles i resilients. Quan es tracta de plani-
ficar, sovint ens centrem en les parts visibles del territori, dels nostres pobles i ciutats, i oblidem el terreny 
complex i valuós que es troba sota els nostres peus. 

Una visió incompleta del subsol de les zones urbanes pot tenir resultats costosos i de gran abast. Al llarg 
dels darrers anys els serveis geològics europeus, com l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (i les 
institucions que l’han precedit), han identificat una manca molt significativa d’informació i coneixement 
sobre el sòl i el subsol de les nostres ciutats, i que l’espai subterrani es gestiona de forma poc eficient. 
Per aquest motiu han començat a dedicar una part important de recursos en la caracterització geològica 
del sòl i el subsol de zones urbanes a fi de facilitar la seva planificació, desenvolupament i regeneració. 
En concret s’han impulsat projectes i iniciatives enfocades a millorar el coneixement geològic del subsol 
de ciutats i conurbacions específiques, proporcionar informació relacionada de qualitat, avaluar els factors 
geològics que condicionen el seu desenvolupament, i fer veure als responsables del funcionament 
d’aquests àmbits la importància de l’ús efectiu de la informació del subsol per millorar la seva gestió. 

En aquest context, i amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles, el 2020 l’ICGC va decidir im-
pulsar la publicació d’una monografia sobre la geologia de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu d’acon-
seguir una obra de referència sobre els coneixements, els condicionats i els aprofitaments del substrat 
de la ciutat i el seu entorn. En concret, es va proposar la realització d’un llibre format per articles escrits 
per professionals amb experiència que versessin entorn a sis eixos temàtics principals: l’estructura i la li-
toestratigrafia del substrat de la ciutat, l’antropització del medi, les propietats i els condicionants geotèc-
nics, els processos geològics actius i els perills associats, els recursos geològics i la qualitat ambiental. 
L’estiu de 2020 es va fer una crida de propostes d’articles que va tenir una bona acollida i va permetre 
definir un índex preliminar coherent amb els eixos temàtics fixats prèviament i establir un cronograma 
que es fixava com objectiu principal publicar la monografia a final de 2022. 

La present publicació, Geologia de la ciutat de Barcelona: coneixements, condicionants i aprofitaments  
d’una zona urbana complexa, és el resultat d’aquest treball. Es tracta d’una monografia formada per 21 
articles que tracten de la constitució geològica de la ciutat, dels processos naturals i antròpics que con-
dicionen la configuració del sol i del subsol, i dels riscos i recursos que la caracteritzen. Els articles han 
estat elaborats per 56 professionals de les ciències de la Terra externs i interns de l’ICGC, experts en les 
temàtiques que tracten. S’ha vetllat perquè cada article se centri en un aspecte concret del conjunt de 
la ciutat o una àrea geogràfica rellevant. Cada article és autosuficient en el sentit que, a priori, no requereix 
informació d’altres articles. Aquest fet comporta que, si es compara el contingut de diferents articles, hi 
poden haver algunes duplicitats i inconsistències. En certa mesura som conscients d’algunes d’aquestes 
problemàtiques, però també som conscients que el progrés de la monografia hauria estat molt lent o di-
rectament no hauria estat possible si s’hagués volgut filar gaire més prim. En qualsevol cas, s’ha vetllat 
perquè tots els articles quedin ben integrats en el conjunt de l’obra i l’ordre d’aparició dels articles segueixi 
un cert fil conductor. 

Els sis primers articles se centren en el coneixement de l’estructura i el registre geològic de la ciutat i el seu 
entorn. A l’article 1 es presenta la contextualització geològica regional de la ciutat. Els cinc articles següents 
són de caràcter més específic: l’article 2 aborda l’estructura i la litoestratigrafia del basament paleozoic que 
aflora als turons i a Collserola; l’article 3 se centra en la caracterització petrològica de l’aurèola de metamor-
fisme de contacte de la granodiorita de Barcelona; el registre del Miocè de la ciutat, present a Montjuïc, 
Santa Coloma i en diferents punts del subsol de la ciutat es tracta a l’article 4; els dipòsits del Pliocè, que es 
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troben a bona part del subsol del Pla de Barcelona, es presenten a l’article 5; finalment, a l’article 6 es descriu 
el registre quaternari del Pla de Barcelona, les planes deltaiques del Llobregat i del Besòs, i el front litoral bar-
celoní. Aquests sis treballs permeten tenir una visió general de l’estat de l’art del coneixement geològic del 
conjunt de la ciutat i representen una base geològica de referència destinada a les persones que necessitin 
conèixer l’estructura i els materials que conformen el sòl i el subsol de qualsevol racó de la ciutat. 

A continuació segueixen dues contribucions sobre els processos sedimentaris que han condicionat i con-
dicionen molt significativament la configuració de la ciutat. L’article 7 tracta la dinàmica fluvial, en concret es 
presenta una reconstrucció de la xarxa de rieres i torrents de Barcelona que a conseqüència del creixement 
de la ciutat ha estat totalment modificada. L’article 8 presenta la dinàmica de les platges de Barcelona al 
llarg dels darrers 20 anys, inclou un registre d’informació molt valuós per establir mesures de protecció de 
les platges a curt i mitjà termini davant l’ascens del nivell del mar i els temporals d’alta energia. 

En les zones urbanes, l’aigua subterrània és un factor de primer ordre a tenir en compte com a recurs i 
també com a condicionant en l’estabilitat de les construccions o la inundació del terreny. En aquest sentit 
l’article 9 presenta una síntesi del coneixement hidrogeològic de l’entorn de la ciutat de Barcelona. 

Els tres treballs que segueixen se centren en la geotècnia, és a dir, en l’aplicació dels principis de l’engi-
nyeria del terreny per a l’execució d’obres en funció de les característiques dels materials que conformen 
el subsol. L’article 10 descriu de forma sistemàtica les propietats geotècniques i geomecàniques de les 
principals unitats geològiques que formen el subsol de Barcelona. L’article 11 aprofundeix en la geotècnia 
de l’àmbit litoral que, per la seva naturalesa, requereix una atenció especial. L’article 12 resumeix les prin-
cipals característiques geotècniques de la línia 9 del metro de Barcelona i, en base a l’experiència, justifica 
la necessitat d’augmentar els estudis geotècnics en les fases inicials del projecte i la necessitat d’integrar 
millor el coneixement del subsol en el disseny i l’execució de l’obra. 

L’accés a l’observació i la caracterització in situ dels materials del substrat de les zones urbanes sovint 
és molt restringit. En aquestes condicions les tècniques geofísiques esdevenen una eina fonamental per 
prospectar i caracteritzar el subsol. L’article 13 presenta dos exemples de l’ús de les tècniques geofísiques 
per a la caracterització del subsol a la ciutat de Barcelona i el seu entorn: un sobre la capacitat de la tes-
tificació geofísica per a la caracterització i el monitoratge de la intrusió salina als voltants del Port de Bar-
celona, i l’altra sobre la utilitat de la tomografia sísmica per a la caracterització de l’estructura del subsol 
per als treballs de perforació d’un túnel de metro. 

En matèria de geofísica, la monografia inclou dues contribucions més: l’article 14 on es presenta la ca-
racterització geomecànica del subsol de la ciutat de Barcelona a partir de tècniques de sísmica passiva 
basades en el registre i l’anàlisi de soroll sísmic; i l’article 15 que se centra en l’estimació de la perillositat 
sísmica de la ciutat i l’avaluació del risc associat. 

Al marge del ric sísmic, un altre fenomen geològic important que condiciona el desenvolupament de la 
ciutat és l’associat als moviments del terreny. En aquest sentit, l’article 16 tracta els moviments de vessant 
que es produeixen en el terme municipal de Barcelona, especialment els que afecten la muntanya de 
Montjuïc, en base a l’anàlisi d’un inventari d’esdeveniments molt complet; i l’article 17 exposa  com s’i-
dentifiquen i es monitoren alguns moviments del terreny que succeeixen al subsol de la ciutat a partir de 
l’anàlisi d’imatges de satèl·lit radar. 

Més enllà dels riscos, un altre factor geològic que condiciona el desenvolupament de les zones urbanes 
són els seus recursos. Arreu del món es constata que allà on hi ha hagut una activitat urbana sol haver-
hi hagut un aprofitament significatiu dels recursos geològics del seu entorn, en tant que aquests són ma-
terials fonamentals per a la construcció d’edificacions o la producció de multitud d’objectes. En matèria 
de recursos geològics, l’article 18 fa un repàs de l’aprofitament dels recursos minerals i petris de la ciutat 
de Barcelona i com aquests han ajudat a la construcció de la ciutat al llarg de la seva història. 

Els afloraments geològics que es troben dispersos per la ciutat formen part del patrimoni natural de la 
ciutat i també representen un recurs didàctic i pedagògic molt important fins al moment poc conegut. 
En aquest sentit, l’article 19 planteja una sèrie d’iniciatives orientades a posar en valor aquests afloraments 
que s’han de protegir per evitar la seva degradació.  
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Les diferents construccions i infraestructures que caracteritzen les zones urbanes tendeixen a tapar els 
afloraments geològics i a modificar els elements geomorfològics que caracteritzaven el terreny natural. 
En aquesta situació, per tal de poder fer una bona caracterització del sòl i del subsol d’una zona urbana, 
és important disposar d’informació historiogràfica que permeti revelar les transformacions que ha expe-
rimentat el terreny al llarg del temps. Aleshores, l’article 20 presenta de forma cronològica diferents eines 
documentals de descoberta de la morfologia antiga del territori barceloní. 

Durant el segle XX, els avenços tècnics, l’augment de necessitats i el confort urbà han conduït a incre-
mentar l’ús de la ciutat fins al punt que avui en dia qualsevol capital europea construeix tant sota com 
sobre rasant. Des d’un punt de vista urbanístic, la part visible de Barcelona ha estat àmpliament estu-
diada, en canvi, l’invisible i sota rasant no ha tingut la mateixa atenció. L’article 21, la darrera contribució 
que inclou la monografia, presenta una reconstrucció de les principals construccions subterrànies que 
es troben al subsol de la ciutat de Barcelona. L’anàlisi de la reconstrucció posa de manifest que el subsol 
de la ciutat és un recurs que no es pot desestimar per encarar el seu futur amb encert. 

En síntesi, aquesta monografia tècnica es pot considerar un document recopilador d’informació bàsica 
que pot servir de pauta per a la identificació, la cartografia i la caracterització dels factors geològics que 
condicionen des de molts punts de vista el desenvolupament i la sostenibilitat de la ciutat. És evident 
que es pot trobar a faltar el tractament d’algunes temàtiques rellevants relacionades, per exemple amb 
la geoarqueologia de la Ciutat Vella, l’arquitectura sedimentària de la plataforma continental, el potencial 
geotèrmic del subsol de la ciutat o la composició geoquímica dels sols superficials. Tot i això, el conjunt 
dels 21 articles que formen la monografia integren un volum d’informació molt ampli, que en gran part 
recullen l’estat de l’art del coneixement geològic i la constitució del substrat de Barcelona. En qualsevol 
cas, estic convençut que els continguts de la monografia serviran de referència per elaborar noves con-
tribucions que complementaran i milloraran el coneixement geològic de la ciutat, en sentit ampli. 

En gran mesura els continguts de la monografia es complementen amb el sistema de capes d’informació 
geològica que l’ICGC està desenvolupant i que actualment es poden consultar en el visor  Mapa geològic 
de Catalunya. La monografia s’ha gestat en paral·lel a la integració de la cartografia geològica de Barce-
lona i el seu entorn a escala 1:25 000 en aquest visor, que actualment inclou la cartografia dels dipòsits 
quaternaris, la cartografia del basament prequaternari, la cartografia dels principals terrenys antròpics i 
la informació referent a afloraments, sondatges i mostres. L’objectiu és que al llarg del temps es vagin 
actualitzant aquestes capes i s’integrin nous conjunts d’informació geològica útils per a la planificació i 
la gestió del conjunt del territori de Catalunya, i de Barcelona en particular.  

Per finalitzar, vull agrair la col·laboració de tots els autors dels articles que han fet possible que la mono-
grafia hagi tirat endavant i destacar els treballs de revisió i homogeneïtzació que han dut a terme com-
panys de l’ICGC, especialment la contribució de la Roser Pi i de la Fus Micheo. 

Miquel Vilà 
Unitat de Geologia Regional
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Resum 

Les Cadenes Costaneres Catalanes és un conjunt de ca-
denes muntanyoses i depressions aproximadament paral·le-
les a la costa mediterrània. Aquesta orografia ha estat ge-
nerada durant el Cenozoic com a resultat de dos episodis 
de deformació. El primer va ser la contracció paleògena, 
que provocà l’emersió d’aquesta àrea; el segon fou l’extensió 
neògena, que va fragmentar l’àrea i va generar la Mediterrània 
occidental i el relleu actual de les Cadenes Costaneres Ca-
talanes i de la ciutat de Barcelona. 

Paraules clau: Cenozoic, inversió tectònica, Mediterrània 
occidental.

Abstract: Geological setting of Barcelona 

The Catalan Coastal Chains are a set of ranges and basins 
nearly parallel to the Mediterranean coast. These reliefs 
appeared during the Cenozoic, resulting from two de-
formational stages. The first one was the Paleogene con-
traction, which produced the uplifting and emersion of the 
area. The second one was the Neogene extension, which 
fragmented the region, and generated the Western Medi-
terranean and the present-day relief of the Catalan Coastal 
Chains and the Barcelona city. 

Keywords: Cenozoic, tectonic inversion, western Medi-
terranean. 
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1. Introducció 
Les Cadenes Costaneres Catalanes (CCC) ocupen la part central i sud de la costa de Catalunya (Fig. 
1A). Aquest nom prové de l’orografia actual, que està formada per cadenes muntanyoses i depressions 
orientades NE-SO, aproximadament paral·leles  a la costa. L’orografia actual l’ha conformat una evolució 
geològica amb diversos episodis, que s’han succeït temporalment durant el Cenozoic. 

Prèviament, s’hi van sedimentar els materials paleozoics, que van ser intensament deformats durant 
l’Orogènia Herciniana, al Carbonífer superior, amb un règim tectònic contractiu (escurçament de les roques 
en l’horitzontal). La deformació es va produir com a conseqüència de la col·lisió dels antics continents de 
Laurussia i de Gondwana, que va ocasionar la formació del megacontinent de Pangea, i va anar seguida 
de la intrusió de grans masses (batòlits) de granitoides a final del Carbonífer i inici del Permià (Santanach et 
al., 1986). Les roques que afloren als turons de Barcelona i a la Serra de Collserola corresponen a aquest 
conjunt de materials paleozoics (Gil Ibarguchi i Julivert, 1988; Santanach et al., 2011). 

Al Permià superior, les roques paleozoiques que havien format una serralada de grans dimensions ja 
havien estat erosionades fins a generar una superfície topogràfica amb pendents molt suaus (superfície 
d’aplanament) (Anadón et al., 1978). 

Durant el Mesozoic, Pangea es fa fragmentar en un context tectònic predominantment extensiu (allar-
gament de les roques en l’horitzontal); com a resultat, la superfície d’aplanament es va fragmentar i, al 
damunt, s’hi van depositar sediments mesozoics (triàsics, juràssics i cretacis). L’àrea de l’actual CCC es 
trobava al límit entre el continent i l’Oceà de Tetis, que s’estava obrint dins Pangea entre les actuals Àfrica 
i Euràsia. Era un límit format per grans falles extensives subparal·leles a la costa actual, que provocaven 
l’enfonsament dels blocs del SE, on s’acumulaven més sediments (Roca, 1994; Gaspar-Escribano et al., 
2004; Marin et al., 2021). Per això a l’àrea de les CCC es distingeixen dos sectors amb successions de 
materials mesozoics diferents (Fig. 1A, 2C): un d’interior, situat sobre el continent, que inclou la major 
part del Prelitoral, el Montnegre i Collserola, on només hi ha Triàsic (López-Blanco et al., 2000; Marín et 
al., 2021) o, quan el Cretaci Superior hi és present, aquest es troba sobre el Juràssic Inferior –hi manca 
el Juràssic Mitjà i Superior i el Cretaci Inferior– (Anadón et al., 1979); i un altre, situat més al SE sobre el 
marge de la conca oceànica on la sèrie estratigràfica és més completa i gruixuda, el qual inclou les actuals 
serres del Montsià, Cardó, Tivissa, Montmell i Garraf (Anadón et al., 1979; Salas et al., 2001). La ciutat 
de Barcelona es troba sobre el sector amb la cobertora mesozoica molt prima en el bloc inferior d’una 
de les majors falles extensives que limitaven el Tetis –falla de Barcelona– (Gaspar-Escribano et al., 2004). 

Al final d’aquesta etapa extensiva mesozoica es van sedimentar roques del Cretaci Superior d’un 
gruix bastant constant (Santanach et al., 1986), que recobrien pràcticament tota l’àrea de les CCC amb 
una superfície topogràfica que era pràcticament horitzontal (Fig. 2C). Per tant, encara no s’havia format 
cap dels relleus que avui dia es troben a les CCC. Aquests es van formar durant el Cenozoic, i són el 
resultat de dos episodis de deformació. El primer va ser la contracció paleògena, que provocà l’emersió 
d’aquesta àrea; el segon fou l’extensió neògena, que va fragmentar l’àrea i va generar la Mediterrània oc-
cidental i les cadenes de muntanyes i depressions que hi ha actualment al llarg de la zona costanera 
catalana. Tot seguit analitzarem amb més detall aquests dos episodis. 

2. Estructures contractives paleògenes 
Des de final del Cretaci Superior i durant el Cenozoic, les plaques Africana i Eurasiàtica han anat convergint 
i s’han anat aproximant en una direcció aproximadament N-S (Srivastava et al., 1990; Van Hinsbergen 
et al., 2020). Això va provocar, entre el Cretaci Superior i l’Oligocè mitjà la formació, en un context 
contractiu, dels Pirineus al marge nord de la placa Ibèrica i, a l’interior d’aquesta, la reactivació contractiva 
de les falles mesozoiques preexistents. En el nostre cas, la reactivació com a encavalcaments de les 
falles extensives mesozoiques orientades ENE-OSO va generar l’aixecament de la major part actualment 
ocupada per les CCC (Anadón et al., 1985; Roca i Guimerà, 1992; López-Blanco et al., 2000). 

Dins l’estructura contractiva paleògena de les CCC es distingeixen tres unitats (Guimerà, 2004) que, 
de NO a SE, són les unitats del Priorat, del Gaià i de Bonastre-Montnegre (Fig. 1a). Totes tres involucren 
el sòcol hercinià i la cobertora mesozoica, i cadascuna és formada per una làmina d’encavalcament 
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dirigida cap al NO. Els seus límits són encavalcaments orientats entre N30E al SO de les CCC a N70E al 
NE, que cabussen poc cap al SE (20º-30º) fins a posar-se pràcticament horitzontals a una profunditat de 
12 o 13 km, i que presenten un component de moviment direccional sinistre secundari (Julià i Santanach, 
1984; Guimerà, 1984). Al seu front, tots els encavalcaments tallen plecs monoclinals vergents cap al NO 
amb el flanc molt inclinat o capgirat. 

La Unitat de Bonastre-Montnegre és la continuació de la Zona d’Enllaç entre la Cadena Ibèrica i les 
Cadenes Costaneres Catalanes (Guimerà, 1988, Guimerà et al., 1992) (Fig. 1a). Va ser la primera en for-
mar-se (Anadón et al., 1984; Marín et al., 2021) i involucra l’antic marge del Tetis on van dipositar-se les 
successions més completes i gruixudes del Mesozoic (Anadón et al., 1978). Les altres dues són més 
recents i involucren l’antic continent mesozoic, on les successions eren molt primes i van ser recobertes 
pels primers sediments que es van dipositar a la conca d’avantpaís de l’Ebre (Anadón et al., 1985; 
Colombo i Vergés, 1992; Marín et al., 2021). Com a conseqüència, el límit entre la part aixecada de les 
CCC i la Conca de l’Ebre no va tenir una posició fixa, sinó que es va anar desplaçant progressivament 
cap al NO, sobretot a la part meridional de les CCC. 

A la transversal de Barcelona, sols s’hi troba la Unitat de Bonastre-Montnegre, que aquí inclou la 
Serralada Litoral (Garraf, Collserora i Montnegre), l’àrea ocupada actualment per la Fossa del Vallès-
Penedès i les parts més al SE de la Serralada Prelitoral (Fig. 1a, b). No inclou els relleus de Montserrat i 
Sant Llorenç del Munt, que formen part de la Conca de l’Ebre i han estat aixecats posteriorment. Al SO 
de la Vall del Llobregat, la Unitat de Bonastre-Montnegre inclou una sèrie mesozoica més potent, amb 
roques del Juràssic Superior i del Cretaci Inferior d’entre 400 m i 1 300 m de gruix, que formaven una 
antiga conca mesozoica –Conca de Montmell-Garraf– (Salas, 1987; Albrich et al., 2006). Diferentment, 
al NE del Llobregat només hi ha una cobertora mesozoica prima, formada per  materials triàsics que 
afloren als turons de Barcelona (Vallcarca) i Montgat, i molt localment un Cretaci molt prim, actualment 
totalment erosionat, que es pot deduir a partir dels clastos continguts en els dipòsits al·luvials neògens 
de la zona (Llopis, 1942a). 
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Figura 1. a) Esquema tectònic  
de les estructures contractives 
paleògenes de les Cadenes 
Costaneres Catalanes. S’hi indiquen 
les tres unitats definides  
(modificat de Guimerà, 2004).  
b) Esquema tectònic de les 
principals estructures extensives 
neògenes a la part central de  
les Cadenes Costaneres Catalanes 
(modificat de Gaspar-Escribano  
et al., 2004). La línia discontinua 
gruixuda de la Figura 1b indica  
la posició del tall de la Figura 2.
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En aquest context, l’àrea de la ciutat de Barcelona se situa sobre aquesta part amb cobertora mesozoica 
fina, just al límit sud-oriental de la part de la Unitat de Bonastre-Montnegre, que s’aixecava al desplaçar-
se sobre la part inclinada frontal del seu encavalcament basal (Gaspar-Escribano et al., 2004). També es 
van formar una sèrie de petits encavalcament dirigits cap al NO, els quals afloren als turons de Vallcarca, 
Badalona i Montgat (Cabrera i Santanach, 1979; Parcerisa et al., 2007; Santanach et al., 2011), associats 
a la reactivació d’una falla mesozoica extensiva pluriquilomètrica que se situava just davant de la costa 
entre el Delta del Llobregat i Blanes. A la transversal de Barcelona, representada a la Figura 2b, s’estima 
que la contracció paleògena va ser de 7 km aproximadament (Gaspar-Escribano et al., 2004). 

3. Estructures extensives neògenes 
Durant l’Oligocè superior i el Miocè inferior, una vegada finalitzat el creixement dels Pirineus, l’antic oceà 
mesozoic del Tetis subduí sota la placa ibèrica (Roca et al., 2004; Spakman i Wortel, 2004). La dinàmica 
d’aquesta subducció, que es va anar desplaçant cap al SE, produí una extensió i aprimament de la part 
oriental de la placa ibèrica que donà lloc a la formació de la Mediterrània occidental. Les CCC forma part 
del límit occidental d’aquesta part estesa, que està caracteritzada per falles extensives de salt pluriquilomètric 
(Figs. 1c, 2a). 

En el cas de les CCC, aquestes falles resultaren de la reactivació extensiva dels antics encavalcaments 
paleògens i van generar els principals trets del relleu actual de la zona (Fontboté, 1954). D’una banda, 

Figura 2. a) Tall geològic de les 
Cadenes Costaneres Catalanes  

i el Solc de València a la transversal 
de Barcelona, on es representa 
l’estructura actual de l’escorça 

superior i es mostren els principals 
trets de la deformació extensiva 

neògena (vegeu la Fig. 1b per  
situar-lo). b) Reconstrucció del 

mateix tall cap a final de l’Oligocè, 
que mostra quina era l’estructura  

al final de la deformació contractiva 
paleògena. C) Reconstrucció  

de l’estructura a final del Mesozoic, 
que mostra la configuració  

de la transversal en els estadis finals 
de l’estructura extensiva mesozoica. 

Modificat de Gaspar-Escribano  
et al., 2004.
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donen lloc al desenvolupament de semifosses en el bloc superior, les depressions actuals del Vallès, Penedès, 
Camp i Baix Ebre; i, de l’altra, a la formació de les cadenes Litoral i Prelitoral, les quals resulten de l’aixecament 
isostàtic que es produeix al bloc inferior en ser l’escorça estirada horitzontalment 9 km, aproximadament, i 
aprimada verticalment (Gaspar-Escribano et al., 2004) (Fig. 2a). Al bloc inferior de la falla del Vallès-Penedès, 
l’aixecament va afectar també àrees de la vora SE de la Conca de l’Ebre: l’actual elevació de Montserrat, 
Sant Llorenç del Munt, i els Cingles de Gallifa i Bertí n’és la conseqüència, i també l’elevació actual del 
basament hercinià al Montseny que, com hem dit, és el substrat de la Conca de l’Ebre. 

En la transversal de Barcelona (Fig. 2a), s’interpreta que l’estructura extensiva està controlada per 
l’encavalcament basal de la Unitat de  Bonastre-Montnegre el qual, durant el Neogen, va invertir-se i des-
plaçar-se com una falla extensiva; excepte a la part més frontal (les actuals làmines de les Pedritxes, 
etc.). Al bloc superior de la part reactivada es van formar les semifosses del Vallès-Penedès i de Barcelona, 
i, entre elles, l’anomenat Horst de Garraf-Montnegre, que inclou la part alta del municipi de Barcelona 
(Collserola, turons del Carmel, Vallcarca, Horta, Turó de la Peira) (Bartrina et al., 1992; Roca i Guimerà, 
1992; Roca et al., 1999). Aquests elements estructurals reflecteixen una evolució de la deformació 
extensiva en la qual es poden diferenciar dues etapes (Roca et al., 1999): 

Una primera, desenvolupada des de l’Oligocè superior fins al Languià (Miocè mitjà), durant la qual  es 
van generar un gran nombre de falles extensives de cabussament elevat, que van compartimentar tot el 
bloc superior de l’encavalcament reactivat extensivament (Figs. 1b i 2a). Aquestes falles van formar les 
semifosses del Vallès-Penedès i Barcelona, aquesta última situada davant la costa de Barcelona i amb 
un rebliment sedimentari de prop de 1 000 metres (Roca et al., 1999). 

La segona etapa va començar durant el Serraval·lià (Miocè mitjà) i ha continuat fins al present. En 
aquesta etapa, l’activitat tectònica s’ha atenuat i ha quedat restringida al moviment de les grans falles 
que limiten les semifosses del Vallès-Penedès i de Barcelona (Figs. 1b i 2a). En el cas de la falla de 
Barcelona, durant aquest període es formà una falla de molt baix angle (Cantarero et al., 2014; Vázquez-
Suñé et al., 2016), que s’embrancà en profunditat a la falla basal extensiva activa durant el Miocè inferior. 
Aquesta falla aflora al peu dels turons de la part alta de Barcelona i és la responsable de la formació del 
Pla de Barcelona, on es van dipositar els sediments del Miocè mitjà a superior que afloren a Montjuïc i al 
Mont Tàber (Llopis, 1942b; Parcerisa, 2003; Salvany i Aguirre, 2020). Aquesta falla és possible que hagi 
estat activa durant el Quaternari (Llopis, 1942b; Perea et al., 2006), a diferència de la del Vallès-Penedès 
la qual, en aquesta transversal, no hi ha indicis que hagi estat activa durant aquest període (Masana, 
1996; Luque i Julià, 2007).
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Resum 

Es presenta una recopilació de la informació disponible 
sobre els materials paleozoics de Barcelona, obtinguda 
d’afloraments fora del nucli urbà (Vallvidrera, Montcada, 
el Papiol o Santa Creu d’Olorda), d’afloraments efímers 
originats per algun tipus d’obra dins la ciutat i d’informació 
prèvia d’afloraments ja desapareguts. Dins del terme mu-
nicipal de Barcelona, els materials paleozoics afloren a la 
Serra de Collserola i als turons al nord de Barcelona, al 
bloc superior de la falla de Collserola que separa ambdós 
sectors. Els turons presenten una estructura sinformal i 
s’hi reconeix la successió que va des de l’Ordovicià Superior 
fins al Carbonífer en fàcies Culm i un cos de granodiorita 
continuació meridional del batòlit del Montnegre. A la Serra 
de Collserola aflora sobretot la successió presiluriana, la 
part baixa de la qual té una edat incerta (possiblement de 
l’Ordovicià Inferior). Estan afectats, com a mínim, per la 
deformació herciniana o varisca, la deformació contrac-
cional paleògena i la deformació extensional neògena, i 
com a resultat presenten una estructura complexa. L’es-
tratigrafia és semblant a la d’altres sectors de la Serralada 
Costanera Catalana i del Pirineu, tot i que amb diferències 
remarcables i l’estructura herciniana que presenten els 
situa a la branca sud de l’Arc Ibero-Armoricà durant el 
Carbonífer. Es remarca la necessitat de disposar de noves 
dades geocronològiques per caracteritzar el magmatisme 
prehercinià i acotar l’edat de la sèrie presiluriana, i de crear 
un repositori públic amb les dades disponibles sobre la 
geologia urbana de les nostres ciutats.  

Paraules clau: geologia urbana, Paleozoic, Barcelona, 
Collserola. 

Abstract: The Barcelona Palaeozoic 

A summary of the available information concerning the 
Paleozoic rocks of Barcelona is presented, obtained from 
outcrops outside the town center (Vallvidrera, Montcada, 
El Papiol or Santa Creu d’Olorda), from ephemeral outcrops 
originated by work inside the city and of previous information 
of already disappeared outcrops. Within the municipality 
of Barcelona, Palaeozoic rocks are cropping out in the 
Collserola range and on the hills north of Barcelona, in the 
hanging wall of the Collserola fault that separates the two 
sectors. The hills have a synformal structure and a suc-
cession ranging from the Upper Ordovician to the Car-
boniferous in Culm facies and a body of granodiorite (South-
ern continuation of the Montnegre batholith) can be 
recognized. In the Collserola range, the pre-Silurian suc-
cession is cropping out, the lower part of which has an 
uncertain age (possibly Early Ordovician). They are affected, 
at least, by Hercynian deformation, Paleogene contractional 
deformation and Neogene extensional deformation, and 
as a result exhibit a complex structure. The stratigraphy is 
similar to that of other sectors of the Catalan Coastal Range 
and the Pyrenees, although with remarkable differences 
and the Hercynian structure they present places them in 
the southern branch of the Ibero-Armorian Arc during the 
Carboniferous. The need to obtain new geochronological 
data to characterize the pre-Hercynian magmatism and 
to limit the age of the pre-Silurian series and to create a 
public repository with the available data on the urban geol-
ogy of our cities are emphasized. 

Keywords: Urban Geology, Palaeozoic, Barcelona, Coll-
serola Range. 

1 Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, Universitat de Barcelona. Carrer de Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona 
2 Institut de Recerca UB Geomodels. Carrer de Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona 
3 Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Cerdanyola del Vallès 
4 Departamento de Geología, Universidad de Oviedo. Calle Jesús Arias de Velasco s/n, 33005 Oviedo 
5 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona 
*casas@ub.edu

Article 2



24

Geologia de la ciutat de Barcelona

1. Introducció 
Els materials paleozoics de Barcelona afloren a la Serra de Collserola i als turons del nord-oest de la 
ciutat. Cal fer esment però, que a la segona meitat del segle XX Barcelona va experimentar una ràpida 
expansió per aquests turons i, que més tard, molts dels afloraments que hi restaven han estat transformats 
en espais verds o han estat coberts de formigó. El resultat és que dins del nucli urbà, els materials 
paleozoics afloren de manera cada cop més reduïda i per observar-ne les característiques cal recórrer a 
afloraments efímers originats per algun tipus d’obra dins la ciutat, a afloraments situats fora del nucli urbà 
(Vallvidrera, Montcada, el Papiol o Santa Creu d’Olorda), o bé a la consulta d’informació prèvia extreta 
d’afloraments avui ja desapareguts. És a dir, malgrat que l’expansió de la ciutat genera una gran demanda 
d’infraestructures en un espai cada cop més reduït, adquirir el coneixement geològic fonamental per 
planificar aquest tipus de construccions i garantir-ne la seguretat és una tasca cada cop més difícil. 

Els turons de Barcelona es troben entre la plana litoral quaternària, on es va assentar el nucli antic de 
la ciutat, i la Serra de Collserola, separats de la plana i de la serra per sengles falles extensionals neògenes 
(Fig. 1). Als turons es conserva una successió de roques paleozoiques afectades per diversos episodis 
tectònics. A part dels episodis relacionats amb l’orogènia herciniana o varisca, les roques paleozoiques 
han esta afectades per l’extensió mesozoica, la contracció paleògena i l’extensió neògena. Com a resultat 
presenten una disposició força complexa. A més, la mida reduïda de les unitats cartografiables i l’escassetat 
de dipòsits post-hercinians dificulten la comprensió i la datació de la majoria de les estructures reconegudes.  

Aquest treball vol ser una recopilació de la informació disponible sobre els materials paleozoics del 
terme municipal de Barcelona. Part de la informació deriva del treball de Santanach et al. (2011) sobre 
els turons de Barcelona, completada sobretot pel que fa a l’estratigrafia dels materials del Paleozoic 
superior, les roques ígnies i metamòrfiques, i l’estructura dels materials presilurians. Tota aquesta informació, 
juntament amb la publicació per part de l’ICGC dels mapes geològics de zones urbanes a escala 1:5 000 
de part del terme municipal de Barcelona (IGCG, 2009-2012), pot contribuir a millorar el coneixement de 
la geologia de Barcelona i a completar-ne l’encaix dins del trencaclosques regional.  

2. Per què afloren materials paleozoics a Barcelona? 
La ciutat de Barcelona, situada a la part nord-est de la Península Ibèrica, és construïda sobre la plana 
litoral de la Serralada Costanera Catalana entre els rius Besòs i Llobregat i s’estén per les parts baixes 
de la Serralada Litoral (Fig. 1). Els relleus i les depressions orientats aproximadament NE-SO que 
constitueixen la Serralada Costanera Catalana estan determinats per falles extensionals que s’han format 
des de l’Oligocè tardà, principalment durant el Miocè, algunes de les quals continuen actives actualment 
(Roca i Guimerà, 1992; Perea et al., 2006). La Serralada Costanera Catalana és el marge terrestre del 
Solc de València, que és una conca extensional complexa que s’estén al llarg de 250 km seguint del 
marge oriental de la Península Ibèrica (Banda i Santanach, 1992; Sàbat et al., 1997). La majoria dels 
blocs que formen el marge occidental del solc estan inclinats cap al NO i separats per falles extensionals 
decaquilomètriques que cabussen cap al SE. L’estructura general dels blocs consisteix en un sistema 
esgraonat de semigràbens que van de la Conca de l’Ebre –al continent– fins al Solc de València. Les 
falles extensionals, relacionades amb l’enfonsament del Solc de València, controlaven tant la subsidència 
dels semigràbens com l’aixecament de la Serralada Costanera Catalana. A la transversal de Barcelona, 
aquestes falles extensionals defineixen de NO a SE les següents unitats morfoestructurals (Llopis, 1947): 
la Cadena Prelitoral, el semigraben del Vallès-Penedès, la Cadena Litoral i la Plana Litoral (Fig.1).  

Algunes de les falles extensionals principals són el resultat de la inversió de falles contraccionals 
anteriors (Fontboté, 1954). Aquestes falles constitueixen un sistema d’encavalcaments que es va des-
envolupar durant el Paleogen en el context de la tectònica contractiva intraplaca durant l’orogènia 
pirinenca (Guimerà, 1983, 1984; Anadón et al., 1985a). Aquest sistema d’encavalcaments va produir 
l’aixecament de la Serralada Costanera Catalana i d’una part del Solc de València. A la vegada, els en-
cavalcaments paleògens van generar-se per la inversió de les grans falles extensives mesozoiques de 
la vora occidental del Tetis (Anadón et al., 1985a; Roca i Guimerà, 1992; López-Blanco et al., 2000). 
Aquests encavalcaments estan ben representats a la Cadena Prelitoral, on el sòcol hercinià encavalca 
els materials sinorogènics paleògens de la Conca de l’Ebre (Fig. 1). L’aixecament paleogen de la Serralada 
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Figura 1.  
a) Mapa de contextualització del Paleozoic  

de Barcelona. 

b) Mapa simplificat del Paleozoic de Barcelona.  

c) Tall geològic sintètic de l’àmbit d’estudi  
i zones veïnes.

b)

c)

a)



Costanera Catalana va provocar l’erosió de la cobertora mesozoica i part del sòcol hercinià; els materials 
erosionats es depositaren a la Conca de l’Ebre, conca d’avantpaís comuna als Pirineus, la Cadena Cos-
tanera Catalana i la Cadena Ibèrica. Aquesta erosió va continuar durant el Neogen com a conseqüència 
de l’elevació del bloc inferior de les principals falles extensionals (Gaspar-Escribano et al., 2004). Com 
a conseqüència, les roques paleozoiques prehercinianes i les roques intrusives carboníferes o permianes 
afloren a les cadenes Litoral i Prelitoral (Solé et al., 1998, 2002). El horst que forma la Cadena Litoral 
està basculat cap al SO, de tal manera que la cobertora mesozoica (del Triàsic al Cretaci) aflora àmpliament 
al sud-oest del Llobregat. 

Les roques del Paleozoic superior afloren bé a Santa Creu d’Olorda, al turó de Montcada (Julivert i 
Durán, 1990a, 1990b) i als turons de Barcelona. Aquests darrers turons estan situats al bloc superior de 
la falla normal de Collserola, que limita la Cadena Litoral al SE (Fig. 1); i estan separats de la plana del 
Litoral, aquí anomenada plana de Barcelona, per una altra falla normal. Els turons de Barcelona estan 
formats principalment per una successió de l’Ordovicià al Carbonífer. Petits afloraments de roques del 
Triàsic Inferior (Buntsandstein) són els únics vestigis de la cobertora mesozoica d’aquests turons. La 
plana de Barcelona està coberta principalment per ventalls al·luvials del Pleistocè i dipòsits de l’Holocè 
vora la costa (Riba i Colombo, 2009). La falla de Barcelona limita la plana de Barcelona al SE i la separa 
de la Conca de Barcelona (Fig. 1). Aquesta conca és un semigraben sota mar reblert d’una seqüència 
aproximadament contínua de materials que van des de l’Oligocè inferior fins a l’actualitat, sobreposats 
als dipòsits mesozoics (Roca et al., 1999). 

3. Aproximació històrica al coneixement  
de la geologia de Barcelona 

Al tombant dels segles XIX-XX, Almera estableix la successió estratigràfica i la caracteritza paleonto-
lògicament i, en el seu mapa dels voltants de Barcelona a escala 1:40 000 (Almera, 1891-1900), hi dis-
tingeix també els granits de la Serra de Collserola, filons associats i l’aurèola metamòrfica; cartografia 
la falla del peu de la Serra de Collserola a Sarrià, però no fa cap interpretació de l’estructura dels 
terrenys paleozoics. 

Les primeres interpretacions tectòniques dels terrenys hercinians de la Serralada Costanera Catalana, 
i amb això l’enquadrament estructural dels terrenys hercinians de Barcelona, les fa Schriel (1929) i les 
precisa Ashauer (in Ashauer i Teichmüller, 1935). Per a aquests autors, els afloraments dels terrenys 
hercinians de la Serralada Costanera Catalana presenten un estil imbricat isoclinal, amb foliació i enca-
valcaments; les estructures tenen una orientació NO-SE i la vergència és cap al NE a les zones internes 
de la serralada i cap al SO a les més externes, al Priorat, on els dipòsits sintectònics del Carbonífer (Culm) 
reflecteixen la presència de l’avantpaís. 

Pràcticament, fins als anys 1970 no es donen a conèixer noves dades dels terrenys hercinians de 
Barcelona. Vaquer (1972) cartografia part de la Serra de Collserola. Amb motiu de la construcció del 
Túnel de la Rovira, Vidal Font (1974) i Batlle (1975) realitzen estudis de detall dels turons de la Rovira i la 
Muntanya Pelada. Atesa la presència, a Vallcarca, de terrenys triàsics involucrats en encavalcaments, 
Cabrera i Santanach (1979) assenyalen la presència d’estructures contractives d’edat paleògena en l’es-
tructuració dels terrenys paleozoics. 

El grup de geologia estructural de la Universitat Autònoma de Barcelona centra bona part del seu 
treball en el sòcol de la Serralada Costanera Catalana. Així, Gil Ibarguchi i Julivert (1988) estudien 
l’aurèola metamòrfica de la granodiorita de Barcelona a la Serra de Collserola, i García-López et al. 
(1990) descriuen l’estratigrafia del Silurià i el Devonià de Santa Creu d’Olorda. Julivert i Durán (1990a, 
b) donen a conèixer l’estat actual del coneixement de les principals característiques estratigràfiques i 
estructurals dels terrenys hercinians. 

Ventayol et al. (2000) editen un mapa sintètic de Barcelona a escala 1:25 000, que recopila la informació 
existent. Amb motiu de la construcció de la línia 9 del metro, Santanach et al. (2011) publiquen un estudi 
sobre l’estructura herciniana i alpina dels turons de Barcelona, basat en un mapa detallat. Actualment 
l’ICGC està treballant en el Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya a 1:5 000; ja se n’han 
publicat uns quants fulls que inclouen terrenys paleozoics de la conurbació barcelonina. 
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4. Litoestratigrafia dels materials presilurians 
A Barcelona, els materials presilurians afloren als turons del nord de la ciutat, a Vallcarca, als voltants del 
Parc de la Creueta del Coll, al Parc del Guinardó i al Turó de la Rovira, i han estat reconeguts en sondatges 
al Putxet, Penitents i Gràcia (Santanach et al. 2011, ICGC 2009-2012). Afloren també extensament a la 
Serra de Collserola, i dins del sector d’aquesta serra que correspon al terme municipal de Barcelona, als 
voltants dels turons d’Olorda i d’en Merlès, Vallvidrera i Roquetes i Torre Baró, al nord de la Ronda de 
Dalt (ICGC 2009-2012). Es tracta d’una successió heterolítica formada per una alternança de gresos i 
lutites amb intercalacions de quarsites, nivells grafitosos, calcàries, i roques volcàniques i hipabissals de 
composició majoritàriament bàsica (Fig. 2). Quan es pot observar el contacte amb els materials silurians 
suprajacents (al Carrer de Cardedeu, prop del Parc de la Creueta del Coll per exemple), destaca l’increment 
progressiu de nivells grafitosos cap al sostre de la successió. Aquests materials han estat transformats 
a pissarres, fil·lites i metavulcanites com a resultat del metamorfisme regional hercinià, i a fil·lites pigallades, 
esquistos granoblàstics, cornianes i marbres i roques calcosilicatades, degut al metamorfisme de contacte 
lligat a la granodiorita de Barcelona (vegeu 5). El seu gruix és desconegut, Santanach et al. (2011) 
proposen un mínim de 200 m a Barcelona, Vilà i Pin (2015) suggereixen que al conjunt de Collserola la 
successió de l’Ordovicià supera els 2 000 metres de gruix. La successió presenta importants variacions 
laterals, així dins de Barcelona en el sector del Guinardó la sèrie és molt més gresosa i hi dominen les 
quarsites que alternen amb fil·lites marrons i localment amb passades de fil·lites negres (Fig. 2). Al nord 
de Gràcia, als voltants de Sanllehí i la Travessera de Dalt, la meitat inferior de la sèrie està constituïda per 
fil·lites i la meitat superior per calcofil·lites i roques carbonàtiques volcàniques i quarsites. Aquestes inter-
calacions són discontínues, tot i que són més abundants cap a l’oest. Al sector del Putxet, pràcticament 
tota la sèrie està constituïda per fil·lites amb algun nivell de fil·lites grafitoses negres, especialment 
abundants cap al sostre i, també, alguna intercalació prima de gresos i quarsites (Santanach et al. 2011). 
Cal destacar que les intercalacions de calcàries i metavulcanites són molt abundants al SO de la Serra 
de Collserola, entre Vallvidrera i Molins de Rei (Gil-Ibarguchi i Julivert 1988; Julivert et al., 2005; Alias et 
al., 2012, Vilà i Pin, 2015; IGCG 2009-2012) (Fig. 3). En aquest àmbit, les calcàries formen capes d’ordre 
decimètric a mètric generalment de coloració marró a carbassa, i sovint presenten laminacions i inclouen 
impureses. Les metavulcanites afloren definint cossos allargats discontinus d’ordre mètric a decamètric. 
Majoritàriament són roques d’aspecte massiu riques en plagiòclasi i amfíbol, generalment de color verd 
fosc i de composició bàsica. Fonamentalment, corresponen a basaltoides d’afinitat alcalina que, des 
d’un punt de vista petrogenètic, es poden relacionar amb un episodi magmàtic associat a un context de 
rifting continental (Alias et al., 2012). 

Figura 2. Esquema que mostra les variacions laterals de la successió presiluriana dels turons de Barcelona. Modificat de Santanach et al. (2011).
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Figura 3. Fotografies representatives d’alguns materials del Paleozoic de Barcelona: a) Aflorament d’una alternança de pissarres pelítiques i gresos 
quarsítics a la carretera BV-1468 de Vallvidrera a Molins de Rei. b) Aflorament al Carrer de les Alzines de Sant Just Desvern de roques metavulcanites 
màfiques foliades de tonalitats verdoses intercalades en la successió de l’Ordovicià. c) Calcàries de la Fm. La Creu a l’entrada nord del Parc Güell. d) 

Lutites silícies amb capes de cherts negres (lidites) de la Fm. Aiguafreda al Carrer de Verdi. e) Detall dels conglomerats granosuportats característics de la 
fàcies Culm observats en un antic aflorament del Carrer Manacor ja no visible. f) Contacte complex entre diferents cossos de granitoides i l’encaixant 

metamòrfic compost de cornianes pelítiques i esquistos granoblàstics, a la cruïlla entre el Carrer de Josep Maria Jujol i el Carrer de Vall-Par. 

a) b)

c) d)

e) f)

L’edat d’aquesta successió no està ben establerta. A partir del seu caràcter heterolític, i sobretot 
degut a la presència de les intercalacions comentades més  amunt, Gil-Ibarguchi i Julivert (1988) proposen 
una edat katiana (antic Caradoc superior-Ashgill inferior) per a la successió que aflora a Collserola. Bra-
quiòpodes, equinoderms blastoïdeus i briozous foren trobats a unes poques capes de Gràcia, Turó de 
la Rovira, Muntanya Pelada, Parc Güell, Montcada i el Papiol (Barrois, 1893; Almera, 1898; Faura i Sans 
1913; Riba, 1949; Meléndez i Chauvel 1979). Braquiòpodes i equinoderms reconeguts a Montcada foren 
correlacionats amb l’Asghill mitjà (Villas et al. 1987). 
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5. Estratigrafia dels materials del Silurià  
i el Paleozoic superior 

La successió del Silurià i el Paleozoic superior dels voltants de Barcelona va ser establerta a partir de la 
cartografia realitzada per Almera (1891-1900). Aquest autor va recol·lectar una gran quantitat de fòssils 
a les cartografies de tota la província de Barcelona, que van ser estudiats per especialistes i publicats 
com llistats que rarament incloïen descripcions o il·lustracions dels espècimens (Barrois, 1891, 1892; 
Almera i Faura i Sans, 1918; Pruvost, 1912). La successió estratigràfica respon a la descrita per Julivert 
i Martínez (1983) per la Serralada Costanera Catalana, treball al qual ens remetem pel seu gran nombre 
de referències bibliogràfiques. 

Segons aquests autors, la base d’aquesta successió la constitueix un tram de lutites negres amb 
graptòlits que afloren a la Serra de Collserola i en zones dels turons de Montcada, la Rovira, el Carmel i 
el Parc de la Creueta del Coll. Les lutites negres amb graptòlits mostren un gruix variable (50-300m), 
sovint exagerat per la deformació i els encavalcaments que repeteixen els estrats. Les lutites contenen 
una alta quantitat de matèria orgànica i sulfurs de ferro que poden estar alterats a sulfats i òxids, de 
manera que sovint canvien la seva coloració de negra a blanca o versicolor per l’alteració. Capes molt 
primes de chert que poden tenir nòduls de fosfat, i dolerites, o roques volcàniques bàsiques a intermèdies, 
estan intercalades en el tram inferior de les lutites negres. La unitat constitueix un episodi de deficient 
oxigenació del fons marí molt estès a la part profunda de les conques, que en aquells temps estaven al 
nord de Gondwana, contemporani amb un vulcanisme característic de conques extensionals (Gil Ibarguchi 
et al., 1990). Les faunes de graptòlits, encara sense una revisió exhaustiva, s’estenen per la meitat inferior 
del sistema Silurià, sèries del Llandovery, Wenlock i la meitat inferior del Ludlow (Barrois, 1981; Schriel, 
1929; Julivert et al., 1985; Roqué Bernal, 1997). La part basal del Silurià (Estatge Rhuddanià) no ha estat 
reconeguda i podria estar representada en les lutites arenoses infrajacents, que localment contenen in-
tercalacions de cossos d’alguns metres de gruix de quarsites (Julivert et al., 1985). 

Damunt de les lutites negres es disposen les calcàries de la Formació la Creu de Julivert et al. (1985), 
amb uns 30-40 metres de gruix i que reben el nom de les pedreres de Santa Creu d’Olorda a la Serra de 
Collserola (Fig. 4). Les calcàries són micrites amb una textura nodular irregular amb freqüents estilòlits i 
es poden veure als turons de Montcada, Creueta del Coll, Parc Güell, Putxet i la Rovira entre d’altres (Fig. 
3). L’acumulació de cefalòpodes ortocònics (“Orthoceras”), bivalves (“Cardiola”) i tiges de crinoïdeus es 
concentra en uns pocs horitzons i, juntament amb la presència freqüent de bioturbació, indica una millor 
oxigenació del fons marí. La fàcies és similar a la Calcària d’Ocker de Turíngia (Alemanya; Jaeger, 1977). 
Els conodonts hi són freqüents i indiquen l’interval entre la meitat superior del Ludlow (Silurià) i el Lochkovià 
superior (Devonià) (Walliser, 1964; García-López et al., 1990). La base del Devonià ha d’estar situada en 
la desena de metres superiors, segons la presència de restes de Scyphocrinites, equinoderms que foren 
capaços de surar en l’aigua i van caracteritzar un esdeveniment d’àmplia dispersió als mars del nord de 
Gondwana. La Formació La Creu correspon a una sedimentació carbonàtica condensada dipositada en 
un fons submarí profund, allunyat de les aportacions detrítiques continentals. L’existència de sòls endurits 
(episodis sense sedimentació o condensació) al tram superior de la Formació La Creu pot interpretar-se 
com un interval d’inestabilitat i compartimentació de la conca. De fet, aquest tram està reemplaçat a les 
àrees més profundes properes (per exemple a Gavà o a Cervelló) per les lutites negres amb graptòlits 
almenys des de la base del Devonià (Lochkovià, Zona de Monograptus uniformis), amb presència de 
restes d’escifocrinoïdeus i freqüents restes d’euriptèrids, artròpodes depredadors (Ferrer et al., 1992; 
Lenz et al., 1996; Chlupác et al., 1997; Gutiérrez-Marco et al., 1999; Pluquellec et al., 2007). Aquestes 
lutites corresponen a la base de la Formació Olorda. Aquesta formació es pot observar a Santa Creu 
d’Olorda, els turons Falcó, Mora, Montcada i Can Baró, entre d’altres. En aquests àmbits té un gruix 
màxim d’entre 35 i 50 metres, i inclou cinc membres (A, B, C, D i E). La base de la formació pot ser més 
moderna a Barcelona, ja que les lutites del Membre A contenen graptòlits del Lochkovià superior a Santa 
Creu d’Olorda (Greiling i Puschmann, 1965; Julivert et al., 1985). L’oxigenació del fons marí fangós es va 
incrementar durant la sedimentació del Membre B de la Formació Olorda, quan comencen a dipositar-
se episodis de carbonatats concentrats en tentaculits dacrioconàrides sobre els quals es va desenvolupar 
bioturbació. Sobretot a les lutites, s’ha descrit una associació amb organismes nectònics i planctònics, 
com conodonts, dacrioconàrides, escasses restes de cefalòpodes, euriptèrids i peixos, a Gavà i el Papiol. 
Els organismes bentònics, braquiòpodes, bivalves, trilobits, corals, ostràcodes, hiolítides i equinoderms, 
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estaven adaptats a un fons d’aigües tèrboles i fredes, amb escassa, o nul·la, lluminositat (Barrois, 1892; 
Faura i Sans, 1913; Alberti, 1980; Racheboeuf et al., 1993; Plusquellec et al., 2007). Alguns components 
d’aquestes faunes mostren similitud ecològica i afinitat amb faunes europees de Bohèmia i Turíngia, àrees 
amb les quals hauria d’haver existit comunicació al Devonià Inferior (Plusquelec et al., 2007). El Membre 
B correspon al Lochkovià superior i inclou la base del Praguià (García-López et al, 1990; Alberti, 1993). 
El Membre C correspon a calcàries nodulars de cefalòpodes i bivalves amb enriquiment dels dacrioconàrides 
pels corrents de fons en els carbonats. El desenvolupament de superfícies de dissolució durant la diagènesi 
ha incrementat l’aspecte nodular dels carbonats. La part superior d’aquest membre correspon a l’Emsià 
(Devonià Inferior). Les margues alternen amb calcàries microesparítiques de dacrioconàrides al Membre 
D de la Formació Olorda i són succeïdes per uns pocs metres de lutites del Membre E. A més de dacrio-
conàrides es va trobar un graptòlit dendroid bentònic (Lenz et al., 1996). La tendència a l’aprofundiment 
del fons marí sembla incrementar-se des del Membre C a l’E (García-López et al., 1990; Fig. 4). 

A la major part de la Serralada Costanera Catalana entre l’Emsià i el Mississippià (Carbonífer) hi ha una 
discordança amb una llacuna sedimentària sense registre rocós. Tan sols al Papiol, unes lutites silícies 
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contenen conodonts del Famennià inferior (Devonià Superior) identificats per Weisflog (1961, a Puschmann, 
1968). Al damunt es disposen les lutites silícies amb capes de cherts i nòduls fosfàtics rics en radiolaris 
de la Formació Aiguafreda (Martínez-Chacón et al., 2003), que es poden observar al Carrer de Verdi de 
Barcelona. La seva edat és atribuïda a l’interval entre el Tournaisià mitjà i el Viseà mitjà per correlació amb 
l’esdeveniment radiolarític de la Mediterrània occidental amb aigües fredes i profundes riques en nutrients 
(Raymond i Lethiers, 1990). Per damunt es disposa la Formació el Papiol, formada per unes lutites i 
margues de coloracions vermelles a ocres que contenen algunes capes de calcària en la seva meitat 
inferior. Sobretot, la meitat superior inclou horitzons de colonització de fauna bentònica (bivalves, braquiòpodes, 
briozous, corals, crinoïdeus i trilobits), que mostren una finestra als fons marins profunds d’aquell temps, 
freds i fangosos amb fauna escassa i poc diversa. Els braquiòpodes mostren adaptacions, com són 
espines, per evitar enfonsar-se o per adherir-se a objectes, i alguns dels petits coralls es podien moure 
(Martínez-Chacón et al., 2003; Plusquelec et al., 2007). Els trilobits constitueixen una fauna endèmica 
amb formes cegues o gairebé cegues (Gandl et al., 2015). Els conodonts i trilobits indiquen una edat del 
Viseà superior, mentre que la troballa del cefalòpode Dombarites sp. prop del sostre de la formació al 
Papiol indica ja un interval del Viseà final o ja del Serpukhovià (Kullmann et al., 2001). Malgrat que actualment 
no es coneix cap aflorament superficial, s’estima que la Formació el Papiol es troba en el subsol de la 
zona dels turons de Barcelona; alguns testimonis de sondatges així ho indiquen. 

La Formació Cànoves consisteix en una alternança de capes de gresos, grauvaques i lutites amb 
alguns conglomerats que correspon a la Fàcies Culm del Carbonífer sinorogènic hercinià (Fig. 3). En el 
nucli del sinclinal de Coll (Remei, Vallcarca) foren descrites unes capes discontínues de calcàries “es-
tromatolítiques” per Sunyer i Coma (2001). Les calcàries laminades i amb alt contingut en matèria 
orgànica solen aparèixer al Serpukhovià pirinenc. També en aquest sinclinal, Saporta (1891) va determinar 
restes de plantes aportats per Almera (1889), Calamites, Achaeocalamites i Archaeopteris, que serien 
transportades des del continent fins a un ambient de ventall submarí profund, com indica la presència 
de la traça fòssil Dictyodora liebana (Anadón et al., 1985b). A partir de la datació U/Pb dels zircons 
detrítics en els materials en Fàcies Culm, Martínez et al. (2015) determinen una edat màxima de sedi-
mentació per aquests materials que varia entre el Viseà superior i el Serpukhovià inferior en zones 
properes a Barcelona (327±4 Ma a Cànoves i 343±7 Ma a Pineda). D’altra banda, proposen que una 
edat mínima kasimoviana quedaria establerta per l’edat del granit que a Pineda (306±3 Ma, Martínez et 
al. 2015) talla aquests gresos i lutites. 

6. Les roques ígnies i metamòrfiques hercinianes 
La successió de materials presilurians de Barcelona va sofrir durant l’orogènia herciniana un metamorfisme 
regional de baix grau, en condicions no superiors a la de la fàcies d’esquistos verds, sincrònic al desen-
volupament d’una foliació de caràcter també regional (Julivert i Duran, 1990b; Santanach et al., 2011; 
Vilà i Pin, 2015). 

Posteriorment al metamorfisme regional, aquests materials van ser intruïts per granitoides, associats 
al magmatisme calcoalcalí tardihercinià de la Serralada Costanera Catalana (Enrique, 1990). Aquests 
granitoides, que sovint s’anomenen com la granodiorita de Barcelona, afloren a la part baixa del vessant 
SE de la Serra de Collserola, i defineixen una franja estreta discontínua, entre el Turó de la Trinitat i el Parc 
de Cervantes, seguint la traça de la Ronda de Dalt (Fig. 3 i 5). En superfície, en general, es troben alterats 
a sauló. La informació derivada de nombroses prospeccions indica que el gruix del sauló és variable, i 
que molt sovint és de més de 10 metres, i que el mantell de meteorització de les granodiorites pot superar 
els 20 metres de profunditat. La correlació de dades de sondatges i afloraments dispersos indica que els 
granitoides defineixen el sostre del basament prequaternari d’una part important dels barris de la part 
més alta de la ciutat: Trinitat, la Guineueta, Horta, Penitents, Sant Gervasi, Sarrià i Pedralbes; i que, cap 
al NE, connecten de forma directa amb el plutó del Montnegre. 

Els granitoides de Barcelona estan constituïts fonamentalment per granodiorites biotítiques, a voltes amb 
hornblenda accessòria, de textura granular i mida de gra de mitjana a grossa. El contingut de biotita 
generalment oscil·la entre el 20 i el 10%. En alguns casos, les fàcies més leucocràtiques corresponen a 
monzogranits i les més melanocràtiques a tonalites. Freqüentment, inclouen enclavaments màfics microgranulars 
rics en amfíbol, de composició quarsdiorítica, generalment d’ordre centimètric i de morfologies arrodonides. 
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Les granodiorites intrueixen la successió presiluriana i desenvolupen una aurèola de metamorfisme 
de contacte (Gil-Ibarguchi i Julivert, 1988). A les proximitats de la Carretera de les Aigües, Montbau, 
Canyelles, Roquetes i Trinitat Nova es troben alguns afloraments d’aquest contacte intrusiu entre la gra-
nodiorita i l’encaixant, d’orientació NE-SO. L’aurèola de metamorfisme de contacte a grans trets és 
paral·lela al contacte intrusiu de la granodiorita, en planta s’estén entre 1,2 i 2 km cap al NO, i s’estima 
que té un gruix al voltant d’1 km. Al marge de l’aurèola metamorfisme de contacte de Collserola, als 
turons de Barcelona es troba una franja, limitada per falles, amb roques metamòrfiques similars a les de 
l’aurèola, que també es relacionen amb la intrusió de la granodiorita en profunditat. 

A conseqüència del metamorfisme de contacte, les roques siliciclàstiques, de composició pelítica i 
psammítica, donen lloc a fil·lites pigallades, esquistos granoblàstics i cornianes amb moscovita, biotita, 
cordierita i, localment, amb andalusita i sil·limanita (Fig. 3). Les roques de composició carbonàtica donen 
lloc a marbres i roques calcosilicatades, sovint bandades, amb més o menys clorita, biotita, amfíbol, 
epidota, piroxè i/o granat. 

Dins l’aurèola, en funció de la proximitat a la intrusió, es diferencien dos dominis. El domini més proper, 
l’intern, d’aproximadament 300 metres de gruix, està compost majoritàriament per roques metamòrfiques 
massives, i es caracteritza perquè els materials de composició pelítica són fonamentalment cornianes. 
El domini extern, d’aproximadament 700 metres de gruix, està compost per roques foliades, i es caracteritza 
perquè els materials de composició pelítica són fil·lites pigallades. 

Les granodiorites i les roques metamòrfiques estan intruïdes per un sistema de dics de pòrfirs de 
composició granítica, amb fenocristalls de quars, feldespat i biotita. Aquests dics tenen una traça molt 
rectilínia d’orientació NE-SO, una longitud de fins a 1,5 km, i un gruix màxim de fins a 20 metres. Al 
marge d’aquests pòrfirs, a l’aurèola interna de metamorfisme de contacte es troben dics i stocks 
leucocràtics peralumínics de menor entitat, i geometries diverses, que es poden associar a processos 
de fusió parcial de l’encaixant. 

7. Estructura 
Els materials paleozoics de Barcelona afloren en dues zones diferents, als turons del nord de la ciutat i a 
la Serra de Collserola. Als turons de Barcelona es reconeix tota la successió, mentre que al sector de la 
Serra de Collserola que forma part del terme municipal de Barcelona hi afloren sobretot els materials pre-
silurians, i els afloraments de materials del Paleozoic superior es concentren bàsicament al Turó d’Olorda. 
Les característiques estructurals dels materials paleozoics en aquestes dues zones són també diferents. 

7.1 Els turons de Barcelona 

L’estructura general dels turons de Barcelona és un sinclinori asimètric d’orientació NNE-SSO amb un 
eix que presenta una inclinació suau cap el SSO (Fig. 5). Cal destacar que els conglomerats i gresos 
vermells del Triàsic Buntsandstein recobreixen discordantment les roques detrítiques carboníferes al nucli 
del sinclinori (Fig. 5). El flanc occidental del sinclinori està orientat NNE-SSO i està format per una franja 
estreta de materials silurodevonians que cabussen fort cap a l’est. El flanc occidental està orientat NO-
SE i presenta cabussaments més suaus. L’estructura interna del sinclinori és complexa, resultat de la su-
perposició de diversos sistemes de plecs i diferents generacions de falles. 

Els materials ordovicians presenten un clivatge present en tota la zona, que està plegat i que té orien-
tacions diferents als dos flancs del sinclinori. Al sector occidental cabussa moderadament cap el SE, de 
forma majoritària però també cap el NE, mentre que al sector oriental ho fa cap el NO. Si despleguem 
aquestes dues orientacions majoritàries amb un eix NNE-SSO inclinat cap el SSO, semblant al del 
sinclinori, el clivatge d’ambdós flancs adopta ara un cabussament moderat cap al SO (Fig. 6). 

Els materials silurians, devonians i carbonífers presenten un estil estructural força diferent. Estan 
afectats per encavalcaments i plecs, alguns del quals són plecs d’acomodació lligats a encavalcaments, 
però d’altres pleguen els encavalcaments. Els encavalcaments estan dirigits cap al S i al SO i formen un 
sistema imbricat arrelat a les pissarres silurianes (Fig. 7). Alguns plecs orientats NO-SE i N-S afecten els 
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Figura 5. a) Mapa geològic dels turons de Barcelona amb la localització dels talls geològics de la figura 7, modificat de Santanach et al. (2011). b) Tall 
geològic sintètic del turons de Barcelona. Observeu la variació en la direcció de transport dels encavalcaments, deguda al fet que el tall és perpendicular a 

l’eix dels sinclinori i oblic a la direcció de transport dels encavallaments que estan plegats per aquest.

a) b) c)

n=42
3, 6 i 12%

n=62
2, 4, 8 i 16%

= 11/219

Foliació:
Flanc occidental Flanc oriental

β

β

Figura 6. a) i b) Estereogrames, en l’hemisferi inferior, que mostren la disposició del clivatge als flancs occidental i oriental del sinclinori  
dels turons de Barcelona. c) Disposició del clivatge després de la rotació de la disposició mitjana del clivatge d’ambdós flancs.  

Explicació dins del text. N indica el nombre de mesures.

encavalcaments i també el desenganxament basal, i interpretem que també afecten els materials ordovicians 
infrajacents. Al sector central del sinclinori, altres plecs E-O també afecten els materials siluro-devonians 
i el desenganxament basal. Els materials carbonífers afloren extensament al nucli de dos sinclinals 
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disposats en relleu i separats per un d’aquests plecs E-O que acabem de comentar. Al centre del sinclinal 
més septentrional, l’anomenat sinclinal del Coll, afloren materials triàsics amb cabussaments cap el SO, 
més suaus que els dels materials carbonífers infrajacents (Cabrera i Santanach, 1979; Santanach et al. 
2011) (Figs. 5 i 7). 

La zona central del sinclinori està afectada per l’anomenat encavalcament del Parc Güell (Santanach 
et al. 2011), orientat NE-SO a NNE-SSO en el seu sector central i NO-SE en el seu sector meridional. 
Cabussa cap el SE o és subvertical i les roques del bloc superior encavalquen els materials carbonífers 
i triàsics del sinclinal del Coll i del sinclinal situat més cap el SE (Fig. 7). Aflora bé a l’entrada O del Parc 
Güell on s’hi reconeix una zona de deformació formada per farina i bretxes de falla d’uns 15 m de gruix 
i que mostra evidències d’una reactivació com a falla extensional. Aquest encavalcament, talla totes les 
estructures descrites prèviament, el sistema d’encavalcaments imbricats, els plecs associats, el seu des-
enganxament basal i els plecs que l’afecten. El sector meridional, NO-SE de l’encavalcament, ha estat 
reconegut mercès als sondatges realitzats al voltant de la futura estació Muntanya de la Línia 9 del metro 
de Barcelona (Santanach et al. 2011). La informació d’afloraments i sondatges suggereix que, cap al NE, 
l’encavalcament es pot seguir cap a Horta, fins el Turó de la Peira (Fig. 8). 

Figura 8: Cartografia geològica de detall dels entorns del Turó de la Peira i tall geològic representatiu modificat del full d’Horta  
de la sèrie Mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000 (IGC, 2009–2012).

Diversos sistemes de falles extensionals amb cabussaments baixos i elevats han estat reconeguts 
tant a nivell d’aflorament i cartogràfic com als treballs lligats a les obres de la Línia 9 del metro (Santanach 
et al., 2011). D’entre aquests destacaríem dos sistemes de falles orientades NE-SO i NO-SE que afecten 
tota l’estructura interna del sinclinori, plecs, encavalcaments i desenganxament basal. Al flanc oest falles 
extensionals NO-SE produeixen un aprimament dels materials siluro-devonians i carbonífers i donen lloc 
a contactes subtractius entre aquests i els materials ordovicians. En aquest flanc, el contacte entre 
aquests darrers materials i la granodiorita té lloc mitjançant un seguit de falles extensionals graonades 
orientades NNO-SSE. El tall que es mostra a la figura 8 permet veure com aquest sistema de falles 
normals compartimenten el basament paleozoic entre Nou Barris i Horta-Guinardó. 

7.2 La Serra de Collserola 
Els materials presilurians de la Serra de Collserola estan afectats per un clivatge regional força penetratiu 
en els trams més pelítics de la seqüència, que presenta un cabussament mitjà d’uns 45º cap el NNE 
(Julivert et al., 2005; Vilà i Pin, 2015). Es tracta d’un clivatge de pla axial d’uns plecs que afecten 
l’estratificació. Aquests plecs sinfoliars tenen una geometria entre tancada i isoclinal i es poden reconèixer 
a escala decimètrica a hectomètrica. On millor es poden identificar és en els nivells de gresos i/o les 
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quarsites (Fig. 9). Les lineacions d’intersecció entre el clivatge i l’estratificació i les xarneres o eixos dels 
plecs mesoscòpics presenten una orientació E-O a ESE-ONO. Segons Vilà i Pin (2015) el clivatge està 
afectat per plecs hectomètrics que fan que aquest cabussi cap al sud en alguns sectors. També són fre-
qüents, associades al plegament i formació del clivatge regional, les estructures de boudinage i esquerdes 
de tensió reomplertes per venes de quars. Localment, en els nivells més pissarrosos de la seqüència, el 
clivatge de pla axial es troba afectat per plecs posteriors amb geometria kink o chevron. Sovint formen 
un sistema conjugat constituït per una família de kink-bands subverticals de direcció NNE-SSO i una 
altra de subhoritzontals, amb predomini dels primers. 

Figura 9. Tall geològic i estereograma de l’estructura dels materials presilurians de la Serra de Collserola a la carretera BV-1468  
de Vallvidrera a Molins de Rei, al vessant occidental del Turó d’en Merlès, entre el Coll i el Torrent de les Torres.

8. Discussió i comparació amb zones veïnes 

8.1 Els materials paleozoics 
La presència de materials de l’Ordovicià Superior ha estat confirmada en d’altres sectors de la Serralada 
Costanera Catalana, a partir del registre fòssil al Montseny i les Guilleries (Puschmann, 1968, Meléndez 
and Chauvel, 1979; Villas et al. 1987;  González i Gibert, 1993), o bé a partir de marcades similituds es-
tratigràfiques amb els del Pirineu, a les Guilleries (Duran, 1990; Julivert i Duran 1990a) i a les Gavarres 
(Barnolas et al. 1980; Barnolas i García-Sansegundo, 1992). Villas et al (1987) identificaren braquiòpodes 
del Caradoc a les lutites amb grauvaques amb roques volcàniques àcides de les Guilleries, i del sostre o 
de la base de l’Ashgill sota la capa de calcària al Montseny. Conodonts de l’Ashgill de la província 
Mediterrània van ser descrits a la calcària a les Gavarres (Sarmiento et al. 1995) i correspon a l’episodi 
càlid del Katià previ al refredament global del final de l’Ordovicià (Hirnantià). Tanmateix, i pel que fa a la 
successió que aflora a Collserola, Vilà i Pin (2015) assenyalen que nivells de calcàries i de quarsites també 
són presents en successions situades per sota de l’Ordovicià Superior a la Serralada Costanera Catalana, 
a les Guilleries (Formació Susqueda, Duran, 1990), les Gavarres (“Sèrie heterolítica inferior”, Barnolas i 
García-Sansegundo, 1992), i també al Pirineu (Formació Vallcebollère dins del Grup Jujols, Padel et al. 
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2018). A aquestes formacions se’ls atribueix genèricament una edat cambroordoviciana a les Guilleries 
i les Gavarres, (Duran, 1990; Barnolas i García-Sansegundo, 1992) i una edat Cambrià mitjà-Ordovicià 
Inferior al Pirineu (Padel et al. 2018); tot i que, tal i com assenyalen Gutiérrez-Marco et al (2004), la 
presència de materials de l’Ordovicià Inferior o Mitjà a la Serralada Costanera Catalana no està documentada. 
En resum, doncs, a la ciutat de Barcelona i voltants (el Papiol i Montcada) les roques de l’Ordovicià 
Superior formarien la part alta de la successió presiluriana, mentre que la part inferior de la successió, 
que aflora sobretot a la Serra de Collserola, té una edat indeterminada, probablement ordoviciana inferior. 
El trànsit entre aquestes dues parts de la successió és difícil d’establir, atès que en aquest sector no ha 
estat descrita fins ara la discordança “Sarda”, que al Pirineu separa l’Ordovicià Inferior del Superior (San-
tanach, 1972; Casas i Fernández, 2007). 

Les ampelites del Silurià van ser depositades seguint l’escalfament postOrdovicià del planeta i la trans-
gressió marina del marge nord de Gondwana, on continuava el vulcanisme associat a falles extensionals 
de l’Ordovicià Superior. La presència de cherts i fosfat pot ser interpretada com episodis d’aigües fredes 
i riques en nutrients en aigües profundes. La sedimentació pelàgica va esdevenir carbonatada i condensada, 
en un fons més oxigenat (Formació La Creu). Aquesta sedimentació pelàgica va estendre’s per tota la 
Serralada Costanera Catalana des de la Serra de Miramar fins a les Gavarres. Aquesta sedimentació es 
reconeix també al sud del Pirineu (subdomini sedimentari de Baliera al Pirineu central; Sanz-López et al. 
2002) i s’estenia per la Mediterrània occidental fins al sud-est de Sardenya (unitat informal “Ockerkalk” a 
la Zona Externa de nappes; Corradini i Ferretti, 2009) (Fig. 10). La sedimentació calcària va acabar entre 
el sostre del Pridolià i el Lochkovià mitjà per l’arribada de dipòsits siliciclàstics distals. La sedimentació 
del Devonià (Formació Olorda) és semblant a la descrita al Pirineu meridional (central i oriental), d’aigües 
profundes amb una sedimentació fangosa interrompuda per l’arribada ocasional de fangs amb fauna. 
Tanmateix, és molt més condensada, ja que arriba a menys de 100 m de gruix, mentre que al Pirineu 
s’enregistren alguns centenars de metres (Fig. 11). El fons marí va estar millor oxigenat des de l’inici del 
Lochkovià superior (Membre B) i els dipòsits esquelètics carbonatats es troben fins a l’Emsià superior a 
les Gavarres (Sanz-López et al. 1998). Una successió semblant de lutites i calcàries amb dacrioconàrides 
es troba al sud-est de Sardenya, encara que allí arriba al Devonià Mitjà-Superior, sota la Calcària de 
Clymeniae amb cefalòpodes i conodonts del Famennià-base del Tournaisià (Fig. 11; Corradini i Ferretti 
2009). El hiatus sedimentari del Devonià Mitjà-Superior a la Serralada Costanera Catalana pot estar 
relacionat amb l’erosió d’aquesta part del Devonià. Aixecaments i basculaments han estat descrits als 
voltants del bloc elevat del massís Cantabro-Ebroic (Conca de l’Ebre), on es reconeixen discordances i 
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erosió des del Famennià (Sanz-López, 2002). A les muntanyes cantàbriques, el basculament i l’erosió 
han estat relacionats amb la creació de la conca d’avantpaís (Keller et al. 2008), derivada de la col·lisió 
herciniana de Laurrússia i Gondwana (Martínez-Catalán et al. 2007). Tan sols Melgarejo (2002) assignà a 
la part alta del Devonià alguns trams de lutites, gresos i cherts al Priorat i la Serra de Miramar. Moreno et 
al. (2018) van interpretar un tram amb palinomorfs del Frasnià a la Unitat de les Villelles (Priorat) com un 
sistema costaner de plataforma interna a llacuna costanera. Les lutites silíciques de radiolaris i esponges 
del Tournaisià mostren el retorn de la sedimentació en aigües profundes a la Serralada Costanera Catalana. 
Aquesta sedimentació va ser rellevada pels fangs i carbonats del Viseà superior fins a l’arribada dels se-
diments detrítics transportats des de les parts aixecades de la Serralada Herciniana i dipositats en ventalls 
submarins al Serpukhovià. La fauna del Paleozoic superior del voltants de Barcelona és una finestra a 
formes adaptades a aigües profundes, fredes, amb poca llum i alta terbolesa que no ha estat descrita 
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freqüentment, però que és molt important per caracteritzar la biodiversitat del passat. Qualsevol nova 
trobada de fòssils paleozoics a Barcelona hauria de ser valorada per un expert i, en el seu cas, catalogada 
i emmagatzemada per alguna institució científica. Aquesta tasca va ser feta fins ara per aficionats 
entusiastes a la paleontologia, de vegades guiats pels museus de ciències naturals. 

8.2 El magmatisme prehercinià i hercinià 
A Barcelona, l’activitat magmàtica preherciniana queda documentada per les intercalacions de vulcanites 
àcides i de metabasites. Les roques volcàniques àcides han estan descrites a les Gavarres (Barnolas et 
al. 1980; Barnolas i García-Sansegundo, 1992), les Guilleries (Durán, 1990, Ferrer, 1990), les Pedritxes 
(Ubach, 1990) o a Capellades (Serra, 1990). Tots aquests autors els atribueixen una edat ordoviciana 
superior, edat que ha estat confirmada radiomètricament a les Gavarres (455±2 Ma, U-Pb en zircons, 
Navidad et al 2010) i a les Guilleries (452±4 Ma, U-Pb en zircons, Martínez et al. 2011) i que coincideix 
amb l’edat del vulcanisme ordovicià superior (al voltant de 459 Ma) datat al Pirineu (Martí et al, 2019). Les 
metabasites que afloren a Collserola i a les Guilleries no han estat datades i se’ls atribueix una edat 
siluriana (Gil Ibarguchi et al., 1990) o cambroordoviciana (Durán, 1990; Vilà i Pin, 2015). Com en el cas 
de les vulcanites àcides, caldria disposar de dades geocronològiques per determinar sense ambigüitats 
l’edat d’aquestes roques, fet que permetria establir també l’edat de la sèrie on estan interestratificades. 

Pel que fa a la granodiorita, tot i que no es disposa de datacions absolutes d’aquestes roques a 
Barcelona, edats geocronològiques obtingudes al Maresme (306±3 Ma a Pineda,  Martínez et al. 2015), 
a les Guilleries (305,9±1.5 Ma, Martínez et al. 2008) i al Priorat (293±4 Ma i 297±2 Ma,  Martínez et al. 
2015), permeten suggerir una edat carbonífera superior-permiana inferior (Gzhelià-Asselià) per a aquestes 
roques. Aquestes edats són del tot comparables amb les obtingudes pels cossos de granitoides que 
tallen les estructures hercinianes principals al Pirineu (Aguilar et al., 2014; Pereira et al., 2014), suggerint 
que l’origen dels magmes que les formaren pot estar associat a una mateixa anomalia tèrmica que afectà 
la litosfera d’aquest sector de l’Arc Ibero-Armoricà a la fi de l’Orogènia herciniana, fa uns 300 Ma. 

8.3 Edat de les principals estructures de deformació 
A partir de les relacions de tall amb la granodiorita, a la zona d’estudi es pot atribuir una edat herciniana al 
sistema imbricat d’encavalcaments i plecs associats desenvolupats en els materials silurians i devonians, i 
també al clivatge que afecta els materials presilurians. El cabussament cap el SO del clivatge a Barcelona 
seria degut als plecs que l’afecten, com en d’altres sectors de la Serralada Costanera Catalana, i que fan 
que en alguns sectors el clivatge cabussi cap al sud (Benet, 1990, Huerta, 1990, Julivert i Duran, 1990b). 
D’altra banda, el gran sinclinori de Barcelona, que fa que el clivatge tingui una disposició diferent en ambdós 
flancs, tindria una edat alpina; tal i com suggereix la disposició dels materials triàsics, que tenen un 
cabussament molt semblant a la inclinació de l’eix del sinclinori. D’una manera semblant, la deformació 
alpina afectaria la disposició del clivatge regional a les escates de Les Pedritxes (Ubach, 1990) i de Capellades 
(Serra, 1990), originant canvis locals en la disposició del clivatge prop del front de l’encavalcament. 

L’estructura que presenten els materials del Paleozoic superior dins de  Barcelona és del tot comparable 
a la que s’observa a les pedreres de Santa Creu d’Olorda (García-López et al. 1990). Com al Pirineu, cal 
destacar que en aquestes zones el predomini dels encavalcaments i dels plecs relacionats fa que aquestes 
roques presentin un estil estructural totalment diferent del dels materials presilurians infrajacents (Hartevelt, 
1970; Domingo et al., 1988; Casas et al., 1989). 

Les estructures alpines identificades, l’encavalcament del Parc Güell i algunes de les falles extensionals, 
reprodueixen a petita escala l’estructura del sector central de la Serralada Costanera Catalana, on enca-
valcaments d’edat paleògena i orientació NE-SO són responsables de l’aflorament de materials paleozoics 
i, a la vegada, experimenten una inversió negativa durant el neogen. Cal destacar també l’elevat nombre 
de generacions de falles, com a d’altres sectors de la Serralada Costanera Catalana (Cantarero et al., 
2018). Dins del conjunt de les falles extensionals descrites, cal destacar que les orientades NE-SO serien 
paral·leles a la falla de Collserola, que és paral·lela aproximadament al traçat de la Ronda de Dalt en 
aquest sector, i a la falla que separa els turons de la plana litoral i també a l’anomenada falla de Barcelona, 
estructura neògena d’una certa importància paral·lela al litoral barceloní (Roca et al., 1999). 
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9. Conclusions 
Els materials paleozoics de Barcelona presenten característiques estratigràfiques semblants als que 
afloren en zones properes de la Serralada Costanera Catalana, el Pirineu i Sardenya, tot i que cal esmentar 
algunes diferències pel que fa als del Pirineu. És a dir, formarien part del marge passiu del nord de 
Gondwana des de l’Ordovicià (Inferior?) fins al Carbonífer, que és quan s’incorporarien a la branca sud 
de l’Arc Ibero Armoricà com a resultat de la col·lisió herciniana. 

Cal destacar la necessitat de disposar de dades geocronològiques per determinar l’edat de les roques 
ígnies prehercinianes que, a la vegada, podrien ajudar a establir l’edat de la seqüència presiluriana en 
aquest sector. 

Cal remarcar també la necessitat de disposar d’un repositori accessible als professionals de la geologia, 
urbanistes, etc., on s’hi dipositin totes les dades geològiques de les zones urbanes, i especialment de 
Barcelona. Moltes d’aquestes dades són de caràcter efímer, lligades a obres públiques o actuacions ur-
banístiques; mentre que d’altres són difícils de consultar, com les dades de sondatges, o ja són del tot 
inaccessibles, com les dades de camp generades abans del boom urbanístic de mitjan segle passat. 
També seria bo la recol·lecció i catalogació del material paleontològic, almenys per preservar aquesta 
part del patrimoni que està en museus i institucions, ja que aquesta tasca és feta només parcialment per 
alguns aficionats a la paleontologia. Això, juntament amb una adequada preservació dels pocs aflorament 
existents, és essencial per a una adequada planificació i desenvolupament de futures infraestructures 
d’una manera segura en un entorn tan densament ocupat com és la ciutat de Barcelona. 
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Resum 

El metamorfisme de contacte associat a la intrusió de la 
granodiorita de Barcelona ha desenvolupat una aurèola 
de ca. 1,2 km en les roques de l’Ordovicià. La intrusió és 
posterior a la principal fase de deformació herciniana as-
sociada a un metamorfisme regional de grau baix i se li 
atribueix una edat Carbonífer-Permià. Les roques de l’au-
rèola són principalment de naturalesa pelítico-psammítica, 
tot i que entre la població de Vallvidrera i el Torrent de Be-
llesguard aflora un tram de composició bàsica i margosa. 
L’aurèola es pot dividir en tres zones atenent la textura de 
les roques de composició pelítica de l’Ordovicià: (i) aurèola 
externa, (ii) zona de trànsit i (iii) aurèola interna. L’aurèola 
externa es caracteritza per la presència de fil·lites pigallades 
amb moscovita, i clorita molt residual, així com per la pri-
mera aparició de petits porfiroblastos de biotita i cordierita. 
A partir de la zona de trànsit augmenta el contingut de 
cordierita i biotita i la roca agafa un aspecte més massís 
causat per la disposició decussada de les miques. A l’au-
rèola interna, la foliació de les cornubianites pigallades és 
pràcticament inexistent. L’estudi petrogràfic mostra que 
la cristal·lització dels porfiroblastos de cordierita, i de biotita 
i moscovita decussades és posterior a la foliació regional, 
però prèvia o contemporània a una fase deformativa tar-
dana que dona lloc a plecs laxes, i clarament anterior a 
una darrera fase caracteritzada per plecs angulosos. En 
els nivells de pelites negres carbones de la sèrie s’ha de-
terminat la presència de quiastolita i, excepcionalment, 
s’ha reportat corindó en nivells deficitaris en sílice. El me-
tamorfisme de les roques bàsiques dona lloc a cornianes 
hornblèndiques i cornianes albítico-epidòtiques, mentre 
que en els nivells més margosos es formen cornianes cal-
cosilicatades. Les condicions màximes de pressió i tem-
peratura de l’aurèola interna, deduïdes a partir d’una pseu-
dosecció P-T per una composició mitjana de tres 
cornubianites pròximes a la granodiorita, se situen a l’entorn 
de 560-690ºC i una P de <2,5 kbar. En aquestes condi-
cions, la paragènesi formada per biotita – cordierita – fel-
despat potàssic – plagiòclasi – quars – ilmenita és com-
patible amb l’associació observada en la cornubianita, la 
qual mai arriba a la fusió parcial, i s’estima una profunditat 
màxima d’emplaçament de la granodiorita de 6,6 km amb 
un gradient geotèrmic superior a 70ºC/km. 

Paraules clau: Cadena Costanera Catalana, Serra de 
Collserola, orogènia herciniana, metamorfisme de contacte, 
condicions PT. 

Abstract: The contact metamorphism aureole 
of the central part of the Barcelona 
Granodiorite (Serra de Collserola) 

The granodiorite intrusion of Barcelona has developed an 
aureole of contact metamorphism of ca. 1.2 km on the 
Ordovician rocks. The intrusion is subsequent to the main 
Hercynian deformation phase which is associated with a 
low-grade regional metamorphism and is attributed to a 
Carboniferous-Permian age. The country-rocks are mainly 
pelitic-psammitic, although a layer of basic and marly com-
position crops out between the quarter of Vallvidrera and 
the Bellesguard torrent. The aureole can be divided into 
three zones according to the texture of the Ordovician 
pelitic rocks: (i) outer aureole zone, (ii) transitional zone, 
and (iii) inner aureole zone. The outer aureole is characte-
rized by spotted phyllites with muscovite and very residual 
chlorite, as well as the first appearance of biotite and cor-
dierite porphyroblasts. Grain size of cordierite and biotite 
content increases in the transitional zone and the rock ac-
quires a more massive appearance caused by the decus-
sate arrangement of the micas. In the inner aureole, the 
foliation in spotted hornfels is blurred. Crystallization of 
disoriented biotite and muscovite and growth of cordierite 
porphyroblasts is subsequent to the regional foliation, prior 
to or/and coeval to a late deformative phase that gives 
rise to open folds and prior to the last recognized de-
formative phase characterized by angular folds. In the 
black pelitic levels of the sequence, chiastolite has been 
determined and exceptionally, corundum has been reported 
in deficient silica levels. The metamorphism of the basic 
rocks results in hornblende-plagioclase hornfels in the 
inner aureole and in albite-epidote hornfels in the transitional 
zone, while calcosilicate hornfels are formed in the marly 
levels. A P-T pseudosection was calculated for an average 
pelitic composition close to the granodiorite, yielding a 
maximum pressure and temperature conditions around 
560-690ºC and < 2,5 kbar. Partial melting is never reached 
in the inner aureole and a maximum depth of 6.6 km for 
the granodiorite emplacement together with a geothermal 
gradient above 70ºC/km are estimated. 

Keywords: Catalan Coastal Range, Collserola Range, Her-
cynian orogeny, contact metamorphism, PT conditions. 

1 Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Universitat de Barcelona. Carrer de Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona  
2 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona 
*galias@ub.edu

Article 3



46

Geologia de la ciutat de Barcelona

1. Introducció 
La Serra de Collserola s’aixeca per damunt del Pla de Barcelona per un conjunt de falles normals d’edat 
neògena de direcció NE-SO, paral·leles a la línia de costa. Aquest fet ha permès l’exhumació de roques 
d’edat paleozoica afectades per la deformació i el metamorfisme de grau baix d’edat herciniana. El gruix 
principal de materials pertany a l’Ordovicià, els quals conformen potents seqüències metasedimentàries 
i metavolcàniques; per bé que cap als extrems est i oest de la serra i als turons de Barcelona afloren 
també el Silurià i el Devonià i petits retalls de Carbonífer. Segons Barrois (1893), Almera (1898), Faura i 
Sans (1913) i Riba (1949), les roques de l’Ordovicià que afloren en els turons de Barcelona les van atribuir 
al Caradoc en base a braquiòpodes, tot i que més recentment s’han atribuït a l’Ashgill d’acord amb els 
cistoids trobats per Meléndez i Chauvel (1979). Altres autors (Durán et al., 1984) atribueixen la sèrie a 
l’Ashgil·lià (o més jove) per l’absència de vulcanisme àcid intercalat en la sèrie o per correlació amb altres 
sèries de la Cadena Costanera Catalana. Vilà i Pin (2016) atribueixen tot el conjunt de la sèrie de Collserola 
al Cambroordovicià. En aquest article atribuïm la part inferior de la sèrie situada per sota dels materials 
silurians, devonians i carbonífers a l’Ordovicià s.l., fins que noves dades paleontològiques o d’edats 
absolutes permetin precisar-la millor. 

Tots aquests materials presenten una foliació regional penetrativa d’edat herciniana i de cabussament 
variable cap al NNE, afectats per un metamorfisme regional de grau baix i deformats posteriorment per 
plecs menors. A la falda de la serra i a la part alta de Barcelona és visible la part superior d’un cos 
granodiorític que intrueix les roques de l’Ordovicià i dona lloc a una aurèola de metamorfisme de contacte 
d’aproximadament 1,2 km de gruix (Fig. 1). Les primeres estimacions de les condicions de pressió i de 
màxima temperatura assolides a l’aurèola arriben als 1,5 kbar i 670ºC (Gil Ibarguchi i Julivert, 1988). Vilà 
i Pin (2016), a partir d’estudis geoquímics i de la signatura del Nd, consideren que les roques paleozoiques 
de Collserola formaven part del marge passiu septentrional de Gondwana. 

Figura 1. Mapa geològic de la Serra de Collserola (Cadena Costanera Catalana) segons Vilà i Pin (2016).  
L’àrea enquadrada correspon a la localització de la Figura 2.
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El primer mapa a gran escala és de Moulin (1870). Almera, entre els anys 1891 i 1900, va publicar la 
primera cartografia de detall de Collserola a escala 1:40.000 dintre del marc del mapa de la província de 
Barcelona, i San Miguel de la Càmara i Marcet Riba (1927) el full de Sant Feliu de Llobregat del Mapa 
Geológico de España a escala 1:50 000. En els darrers anys (2009-2016), l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya ha aixecat mapes de Collserola a escala 1:5 000 dintre del marc dels mapes de la geologia 
de zones urbanes. Altres treballs han aportat dades de la geologia d’aquesta zona, com Llopis (1942), 
Marcet Riba (1960), Sunyer i von Bauch (1960), Vaquer (1973), Meléndez i Chauvel (1981), Julivert et al. 
(1985), Gil Ibarguchi i Julivert (1988), Enrique (1990), García-López et al. (1990), Gil Ibarguchi et al. (1990), 
Julivert i Durán (1990a, 1990b), Ventayol et al. (2000), Alías et al. (2008, 2012), IGC (2009–2012), Santanach 
et al. (2011) i Vila i Pin (2016). També hi han contribuït treballs no publicats d’estudiants de diferents ge-
neracions com Riba (1949), Abat (mapa geològic no publicat, 1988), els més moderns dels quals dirigits 
pel nostre equip de treball (Méndez, 2007; Tubau, 2009; Garcia-Sabin, 2010). 

Els treballs sobre el metamorfisme de contacte en l’àmbit de la Cadena Costanera Catalana s’han 
restringit a les cartografies geològiques i les memòries associades. Rarament s’han fet estudis específics 
llevat del treball de Gil Ibarguchi i Julivert (1988). El treball que presentem és una síntesi de les dades més 
rellevants del metamorfisme de contacte i comprèn dades dels mapes de l’ICGC, de Gil Ibarguchi i Julivert 
(1988), a més de dades pròpies recollides durant anys de treballar a la zona amb els estudiants de la Uni-
versitat de Barcelona.  

2. Geologia regional 
El contacte entre la granodiorita de Barcelona i la roca encaixant de l’Ordovicià té un traçat irregular de 
direcció aproximada NE-SO que es ressegueix al llarg de tota la falda de la serra des del Coll de la Trinitat 
(Besòs), passant per Torre Baró, Sant Genís dels Agudells, la Font del Racó, la Font del Lleó i fins el Coll 
de Finestrelles, prop de Sant Joan de Déu (Llobregat) (Figs. 1, 2). És un contacte intrusiu segons s’interpreta 
de la geometria irregular i de les nombroses apòfisis de granitoide dins de les cornianes, així com de la 
presència d’enclavaments de roques metamòrfiques cm-dm dins del granitoide i la relació de tall obliqua 
a la foliació regional (Fig. 3a). Les observacions de geologia de superfície, així com les dades subministrades 
per sondatges, apunten que a grans trets té un cabussament de l’ordre de 70º cap al NO, tot i que en 
profunditat es desconeix la forma del contacte. L’aurèola associada en superfície ocupa al voltant dels 
1 200-1 500 m (Fig. 2). A la zona estudiada s’estén fins uns metres més enllà del cim del Tibidabo. 

2.1 Roques de l’Ordovicià  
L’Ordovicià està representat extensament a tota la serra per una potent seqüència de lutites (en aquest 
treball utilitzem el sinònim pelites, més comú en la nomenclatura metamòrfica) alternant amb nivells 
d’ordre mil·limètric a mètric més grauvàquics i gresosos (Fig. 3b). A tota la sèrie es troben intercalacions 
centimètriques a mètriques de roques ígnies bàsiques, margues i calcàries (Fig. 3c). En el sector de la 
Riera de Bellesguard, les alternances de roques ígnies de composició bàsica i margues són molt 
abundants, de manera que constitueixen un potent nivell d’uns 550 m de gruix de direcció E-O, que 
s’aprima cap a la població de Vallvidrera (Fig. 2). Cap al sostre d’aquesta unitat dominen els paquets 
mètrics de gresos de color gris alternant amb pelites, les quals s’enfosqueixen i passen gradualment a 
pelites negres carbonoses que presenten localment disseminacions de sulfurs i nòduls de chert, de fins 
a uns 150 metres d’amplada (Fig. 3d). També es troben en aquest tram abundants sills dolerítics. Alguns 
autors han atribuït aquests nivells de pelites negres al Silurià (Julivert et al., 1985; Gil Ibarguchi et al., 
1990; García-Sabin, 2010). 

2.2 Deformació i metamorfisme regional 
Les roques paleozoiques presenten un clivatge regional (S1) que relacionem amb la principal fase de de-
formació herciniana (Freg), de direcció aproximada E-O, i cabussaments variables d’uns 45° cap al nord 
(Fig. 2). Aquest clivatge és pla axial de plecs sinesquistosos del bandat litològic i és vergent cap al sud-
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Figura 2. Mapa geològic esquemàtic del sector central de l’aurèola de contacte i zones metamòrfiques definides.  
A la part inferior, tall geològic esquemàtic del sector central de l’aurèola de contacte.



Article 3

49

sudoest (Fig. 4a). Aquesta relació pot observar-se bé en les quarsites segons plecs d’ordre mètric (Fig. 
4b), i més rarament en metapelites, metabasites i roques calcosilicatades. El clivatge és molt penetratiu 
a les metapelites de fora l’aurèola de metamorfisme de contacte, tot i que esdevé més espaiat i endurit 
dins de l‘aurèola. Sobreimposades a aquesta fase deformativa s’observen diverses estructures menors 
que no afecten significativament la tendència regional. D’una banda, hi ha plecs oberts (Ftard1) que 
localment tenen associada una crenulació i, molt localment, una foliació de pla axial poc desenvolupada 
(Fig. 4c). De l’altra banda, hi ha plecs angulosos (Ftard2), tipus kink o chevron, amb una superfície axial 
marcada per diàclasis (Fig. 4d). Al camp, la relació temporal entre ambdues fases no és clara. La fase 
Ftard1 té direcció NE-SO i plans axials molt verticals o que cabussen invariablement cap al NO o SE uns 
45° i eixos de plecs inclinats cap a l’O-SO. La fase Ftard2 s’agrupa en dues famílies, una de direcció  
NO-SE, l’eix de la qual cabussa cap al NO i consta de dos plans conjugats, i l’altra ortogonal amb eixos 
que cabussen cap al NE. 

El metamorfisme regional és de grau baix i està associat a la principal fase deformativa herciniana. El 
grau metamòrfic incrementa cap a la base de la sèrie i és pràcticament inexistent en els materials devonians 
i carbonífers. A les roques estudiades dona lloc de manera generalitzada a pissarres, fil·lites i quarsites, 
metabasites, marbres i roques calcosilicatades atenent a la composició del protòlit. 

2.3 Roques ígnies hercinianes 
A la Serra de Collserola afloren bàsicament, per ordre d’abundància, granodiorites biotítiques, granodiorites 
biotítico-hornblèndiques, pòrfirs granítics i aplites-pegmatites (Fig. 2). Tot aquest conjunt de roques 
pertany al batòlit que aflora al llarg de les serralades Litoral i Prelitoral (Enrique, 1990). 

Figura 3. a) Contacte intrusiu de la granodiorita a les roques de l’Ordovicià (carrer de Carles Riba). b) Aflorament d’alternances  
de nivells pelítics i nivells gresos de l’Ordovicià (prop de Vallvidrera). c) Aflorament d’intercalacions centimètriques a mètriques de roques  

ígnies bàsiques i margues (Carretera de les Aigües). d) Aflorament de pelites negres carbonoses (Coll del Portell).
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Figura 4. a) Plec sinesquistós de Freg de les cornubianites pigallades (Coll de Finestrelles). b) Nivell de quarsita blanca plegada (Carena de Vilana).  
c) Plec de crenulació Ftard1 a les roques metapelítiques (Carretera de Vallvidrera al Tibidabo). d) Plec angulós de Ftard2 en cornianes hornblèndiques  

i calcosilicatades (Carretera de les Aigües).

Figura 5. a) Granodiorita en contacte amb la cornubianita encaixant. b) Textura granular de la granodiorita (NX). Llegenda: bi-biotita; pl-plagiòclasi;  
Kfs-feldespat potàssic; q-quars. c). Apòfisi de granodiorita en contacte amb les cornubianites pigallades (Carretera de les Aigües/Carrer de la Lliça).  

d) Dic de pòrfir (Camí de Vallvidrera a Sant Pere Màrtir). 
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La granodiorita és una roca equigranular, de mida de gra mitjana a gruixuda, constituïda per quars, 
feldespats, biotita i, ocasionalment, hornblenda (Figs. 5a, 5b, 5c). Els feldespats són principalment 
plagiòclasis i, en menor quantitat, feldespat potàssic. La plagiòclasi és idiomòrfica i està zonada. En 
general, la roca està força meteoritzada prop de la superfície i forma un sauló en el qual els feldespats 
localment presenten una alteració de color verd o rosat. La granodiorita conté enclavaments arrodonits 
de mida cm-dm i de composició diorítica a quars-diorítica. 

Els filons d’aplita-pegmatita afloren a la part apical de la granodiorita i dintre de la roca, encaixant en 
zones molt properes al contacte, i tallen la foliació regional (Fig. 3a). Tenen un gruix entre 20 i 70 cm. Mostren 
orientacions variables que van des de NE-SO a NNO-SSE. Són roques leucocràtiques amb textura granular, 
de gra fi (aplites) o gruixut (pegmatites). Els dics de pòrfir tenen generalment una orientació preferent NE-
SW i poden arribar a tenir 25 m de gruix i longitud hectomètrica (Fig. 5d). Solen tenir un cabussament molt 
vertical, tot i que també s’inclinen cap al SE. S’emplacen tant en l’encaixant metamòrfic com dins de la gra-
nodiorita. Són leucocràtics i tenen una textura inequigranular porfírica a seriada. Els fenocristalls són de 
quars, d’1 a 5 mm de diàmetre, i de plagiòclasis zonades incloses en una matriu afanítica rosada. 

 

3. L’aurèola de contacte 
L’aurèola es pot dividir en tres zones atenent a la textura de les roques de composició pelítica: a) l’aurèola 
externa, que correspon a la zona on dominen les fil·lites pigallades; b) l’aurèola interna, on es reconeixen 
les cornubianites pigallades, i c) una zona de trànsit entre fil·lites i cornubianites pigallades força àmplia, 
on les roques comparteixen característiques comunes de les altres dues zones (Fig. 2). En aquest apartat 
descriurem en primer lloc les principals característiques de les roques de fora de l’aurèola com a referència 
del context regional i tot seguit els trets fonamentals de l’aurèola externa, zona de trànsit i aurèola interna 
per a les metapelites i les metabasites. 

3.1 Les roques de fora de l’aurèola de contacte 
A les parts més allunyades de l’aurèola es reconeixen dominantment pissarres i fil·lites (Fig. 3b). Ambdues 
roques tenen una marcada fissilitat, paral·lelament als plans de clivatge. A ull nu no s’observen els minerals 
que la constitueixen perquè la mida dels grans és inferior als 0,1 mm (pissarra) o a l’entorn dels 0,1 mm 
(fil·lita). Tanmateix, els plans de clivatge són de color gris i llueixen, fet que indica la presència abundant de 
fil·losilicats. Al microscopi destaquen els minerals que controlen aquesta anisotropia: d’una banda, l’orientació 
preferent de la moscovita i la clorita i, de l’altra, els grans de quars elongats i les cicatrius dels òxids de ferro 
insolubles. El grans de quars són xenoblàstics i ressalten com a petits porfiroclastos de fins a 0,15 mm, 
que poden arribar al 10% en volum a la roca (Fig. 6a). També es troba, en menor proporció, plagiòclasi 
albítica. Localment, algunes roques preserven la laminació composicional sedimentària relicta (S0) (Fig. 6b).  

Les roques de composició bàsica de fora l’aurèola presenten textures variables en funció dels nivells. 
Hi ha nivells de color negre d’aspecte massís amb mides de gra que arriben als 5 mm i en les quals 
són freqüents les textures relictes ofítiques i intersticials intergranulars. També es troben nivells laminats 
amb alternança de metabasites negres, i calcosilicatades de color clar. En aquests nivells domina la 
textura foliada i la mida de gra no supera els 2 mm. Les metabasites presenten la paragènesi mineral 
albita-clorita-epidota-quars. L’amfíbol i el piroxè estan completament reemplaçats per clorita, calcita i 
minerals opacs, i la plagiòclasi sovint està sericititzada (Alías et al., 2012). 

3.2 Aurèola externa 

Metapelites 

A visu, les fil·lites pigallades són de color gris, presenten textura heteroblàstica donada per la presència 
de petits porfiroblastos de cordierita en una matriu afanítica, amb un clivatge molt marcat (S1), format 
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per moscovita, biotita, quars i, molt minoritàriament, feldespat. Els porfiroblastos ocupen el 25-30% del 
volum de la roca i són de color negre (Fig. 7). Tenen formes ovalades dominantment i una mida mitjana 
de 2-3 mm. L’abundor i les característiques texturals d’aquest mineral donen l’aspecte pigallat a la roca 
(Fig. 6c). Els porfiroblastos mostren una orientació preferent paral·lela a la foliació de la roca, tot i que 
damunt del pla de foliació estan completament decussats. 

En làmina prima, la matriu presenta una microestructura foliada paral·lela a una fina laminació com-
posicional determinada per nivells foscos rics en biotita i moscovita, i nivells clars formats per quars i 
feldespat. Com a minerals accessoris hi ha ilmenita. Hi ha dos tipus de moscovita: una que forma cristalls 
tabulars amb tendència acicular, de 0,05 a 0,1 mm de longitud, disposats paral·lelament a la foliació, i 
una altra, de mides superiors (entre 0,1-0,15 mm), que està decussada a la matriu. La biotita és tabular 
i subidioblàstica. N’hi ha també dos tipus, una de paral·lela a la foliació regional, similar a la moscovita i 
una altra de dimensions superiors, de 0,15 i 0,25 mm de longitud, que mimetitza la foliació (Fig. 6c); 

Figura 6. Fotografies i microfotografies de les fil·lites de fora l’aurèola (a-b), fil·lites pigallades (c-d) i metabasites de l’aurèola externa (e-f). a) Fil·lita amb clivatge 
regional penetratiu (S1) (NP). b) Fil·lita amb laminació composicional SO paral·lela al clivatge S1 (NP). c) Fil·lita pigallada amb porfiroblastos decussats de 

cordierita sobre el pla de la foliació. d) Fil·lita pigallada amb porfiroblastos de cordierita pinnititzada amb inclusions dels minerals de la matriu (NP). e-f) 
Metabasita foliada amb cristalls de plagiòclasi desorientats i rotats envoltats per cicatrius d’òxids de ferro, amb clorita i calcita a la submatriu (NP), (NX). 

Llegenda: mu-moscovita; chl-clorita; q-quars; ilm-ilmenita; bi-biotita; cd-cordierita.
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tanmateix, alguns cristalls estan decussats. El quars es presenta en cristalls xenoblàstics, equidimensionals 
amb les vores dels grans rectes. Altres són lleugerament elongats i estan envoltats pels fil·losilicats. Les 
seves mides oscil·len entre els 0,03 i 0,07 mm. La cordierita forma porfiroblastos arrodonits a el·lipsoidals 
totalment alterats a sericita o pinnita, tret d’algun cristall que es preserva fresc. Creix paral·lelament als 
plans de foliació i engloba minerals, com el quars i la moscovita, que defineixen en el seu interior la 
mateixa foliació que s’observa a la matriu (Fig. 6d). La foliació externa de la matriu no es distorsiona al 
contacte amb el porfiroblast.  

Metabasites 

Les metabasites d’aquesta zona es troben molt més foliades que les que es troben a la part més interna 
de l’aurèola. En algunes bandes la laminació és menys evident; mentre que en altres les metabasites tenen 
textura més massissa. La foliació és anastomòtica, condicionada per la mida heterogènia dels grans  
(Figs. 6e, 6f). La laminació ve donada per nivells rics en feldespats i clorita subordinada (40%), alternant 
amb nivells de composició pelítica, rics en miques. Com a mineral accessori s’hi troba la calcita. 

En làmina prima, el feldespat és alcalí (Ab99-76), amb formes tabulars, d’una mida mitjana de 0,5 mm. 
Està força fracturat o rotat mecànicament. La clorita defineix la foliació regional.  

3.3 Zona de trànsit  

Metapelites  

A simple vista, les metapelites d’aquesta zona es diferencien de les anteriors perquè són més dures i 
d’aspecte més massís, tot i que conserven la foliació. En línies generals, també es percep un lleuger 
augment de la mida dels grans del pigallat (Fig. 7). Són de color gris, però per efecte de la meteorització 
adquireixen colors marronosos. Els porfiroblastos són de cordierita, de color verd grisós i ocupen entre 
el 25 i el 40% del volum de la roca (Fig. 7). Tenen formes ovalades i arrodonides i fan entre 2 i 5 mm de 
longitud, essent la mida mitjana de 4 mm. Igual que a la zona anterior, mostren una orientació preferent 
paral·lela a la foliació de la roca i estan decussats sobre el pla de foliació. La matriu és afanítica a fanerítica, 
no supera els 0,5 mm, i presenta microestructura granoblàstica i foliada. Es reconeixen biotita, moscovita 
i quars, en menor proporció. 

Figura 7. Gràfic d’estimació modal dels minerals essencials de les metapelites a les diferents zones metamòrfiques.  
Les modes dels minerals accessoris i secundaris s’han omès i la resta s’ha normalitzat al 100 %.
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En làmina prima, a més a més dels minerals determinats a visu s’observen feldespats i minerals 
accessoris (ilmenites, zircons, turmalina i apatita) (Fig. 8a). Pel que fa a la moscovita se n’observen dos 
tipus: una d’elles s’interpreta que ha crescut l’episodi de metamorfisme regional, ja que mostra una forta 
orientació preferent; i l’altra durant el metamorfisme de contacte perquè està completament desorientada 
a la roca, tot i que en alguns casos creix mimètica a la foliació. La moscovita del metamorfisme regional 
és més petita que la de contacte. És prismàtica, de 0,1 mm de longitud, mentre que la de contacte fa 
de 0,25 a 0,5 mm. La biotita també presenta dues generacions. La més abundant es disposa paral·lelament 
a la foliació, mesura entre 0,05 i 0,15 mm i interpretem que es va formar durant el metamorfisme regional. 
El segon tipus de biotita destaca pel seu fort pleocroisme, la mida de gra superior, de 0,2 mm, i la mi-
croestructura decussada, fet que s’associa a una cristal·lització durant el metamorfisme de contacte  
(Fig. 8a). Localment, algunes biotites estan alterades a clorita i són freqüents les inclusions de minerals 
opacs, zircons i agulles de rútil. El quars és equidimensional, amb vores de gra rectes i mides que oscil·len 
entre els 0,02-0,07 mm. El feldespat (plagiòclasi) presenta macles polisintètiques. La cordierita forma 
porfiroblastos completament alterats a sericita i pinnita. És molt poiquilítica i inclou quars, minerals opacs 
i poca biotita. Aquests minerals descriuen una foliació interna contínua amb la foliació de la matriu  
(Fig. 8a). La foliació de la matriu no es distorsiona al voltant del porfiroblast. La cordierita també inclou 
biotita i moscovita decussada. Aquestes característiques indiquen que la cordierita va créixer durant el 
metamorfisme de contacte, posteriorment a la formació de la foliació regional. La clorita està associada 
a l’alteració de la biotita, és de color verd molt pàl·lid i forma petits cristalls prismàtics, subidioblàstics de 
0,15-0,25 mm de longitud. 

Figura 8. Fotografies i microfotografies de les metapelites i les metabasites de la zona de trànsit. a) Trànsit fil·lita cornubianita pigallada.  
Les biotites de la matriu es troben tant paral·leles a la foliació S1 com decussades. Els porfiroblastos de cordierita creixen mimètics a la foliació i inclouen 

una Si paral·lela a la Se/S1 (NP). b) Corniana albítico-epidòtica amb un porfiroclast de plagiòclasi envoltat i dissolt per l’aplastament de la matriu (NX).  
c) Corniana albítico-epidòtica amb amfíbol verd decussat (NP). d) Corniana albítico-epidòtica amb textura vesicular relicta. 

Llegenda: bi-biotita; q-quars; ilm-ilmenita; cd-cordierita; amp-amfíbol; ep-epidota; pl-plagiòclasi; chl-clorita.
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Metabasites 

Les metabasites d’aquesta zona es classifiquen com a cornianes albítico-epidòtiques. Es caracteritzen 
pels colors verds clars a foscos donats pel domini d’amfíbol, epidota i clorita i per una laminació 
composicional determinada per l’alternança de nivells bàsics, calcosilicatats, pelítics i quarsofeldespàtics 
de gruix variable des de centimètric a decimètric (Fig. 3c). Els nivells bàsics poden ser constituïts 
pràcticament en la seva totalitat per amfíbols; en alguns nivells domina la plagiòclasi, d’hàbit tabular, que 
forma una textura semblant a la microlítica característica de les roques ígnies. En altres nivells destaquen 
els porfiroclastos de plagiòclasi relictes inclosos en una matriu afanítica formada per plagiòclasi, amfíbol, 
clorita, epidota, calcita i quars. L’abundància dels minerals accessoris, titanita i ilmenita pot variar i 
localment poden ser absents.  

En làmina prima s’observa una gran diversitat de textures segons l’associació mineral. Els porfiroclastos 
de plagiòclasis (An99 - 35) formen cristalls tabulars, amb macles simples i/o polisintètiques, i localment 
estan zonats (Fig. 8b). Arriben a assolir els 4 cm, tot i que normalment fan de 0,3 a 1 cm. Aquests cristalls 
estan embolcallats per la foliació i mostren evidències de rotació o de pressió-dissolució. A la matriu i a 
les ombres de pressió hi ha plagiòclasi (Ab99), amfíbol verd (Fe-tschermaquita), clorita i epidota que 
mostren textures decussades (Fig. 8c). La mida d’aquest cristalls no supera els 0,5 mm.  

Localment també s’han observat textures relictes interpretades com a vesícules elongades reomplertes 
de calcita, que arriben als 3,5 mm (Fig. 8d). Atenent a la textura porfiroclàstica, juntament amb la presència 
de vesícules i la composició bàsica de la roca, interpretem que el protòlit de les metabasites era volcànic. 

3.4 Aurèola interna 

Metapelites  

Les cornubianites tenen un aspecte molt més massís que les roques de trànsit i es trenquen en blocs 
equidimensionals. Solen ser de colors més grisos. La mida dels porfiroblastos que donen el pigallat de 
la roca, així com la de les biotites de matriu, és superior a la de la zona de trànsit (Fig. 7). La cordierita és 
fosca, de forma ovalada, de mida mitjana de 5 mm de longitud, i ocupa el 30-40% del volum de la roca. 
La matriu fanerítica, de gra fi (no supera els 0,5 mm), està constituïda per biotita d’1 a 1,5 mm, i en menor 
mesura per quars i feldespat. La moscovita no és aparent. La cordierita i la biotita estan distribuïdes 
completament a l’atzar.  

En làmina prima, la matriu presenta microestructura lepidoblàstica decussada i granoblàstica poligonal 
(Fig. 9a), i és força comú trobar una laminació mil·limètrica donada per les alternances de nivells més rics 
en quars i feldespat. La matriu és constituïda en parts iguals per biotita i per quars i feldespats; la moscovita 
és molt residual. Els porfiroblastos estan disposats paral·lelament a la laminació (Fig. 9a). No s’ha reconegut 
aluminosilicat en aquestes roques; en canvi, localment s’ha trobat algun cristall prismàtic de corindó en 
nivells rics en feldespats (Fig. 9b). Com a minerals accessoris hi ha ilmenita, turmalina, apatita, zircons i 
sulfurs metàl·lics.  

A nivell de textura dels grans, la biotita s’identifica pels cristalls curts de color marró que no superen 
els 0,2 mm. Es troba en diferents posicions texturals. En general, està distribuïda a l’atzar a la roca, però 
també es troba a l’interior dels cristalls de cordierita. En aquest cas, pot estar o bé definint una foliació 
interna recta probablement relicta de la foliació regional, ja inexistent a la matriu de la roca, o bé com a 
cristalls desorientats. S’interpreta que la biotita desorientada i la cordierita van créixer simultàniament 
durant el metamorfisme de contacte. També s’ha observat biotita amb una orientació preferent poc 
marcada paral·lela a les superfícies axials dels plecs de Ftard1. El quars és xenoblàstic i fa 0,05-0,08 mm 
de diàmetre. Quan constitueix nivells monomineràlics és de mida superior i té textura granoblàstica poligonal. 
La moscovita és molt minoritària (< 5%) o fins i tot pot ser absent a la roca. Forma cristalls tabulars de  
0,2-0,3 mm de longitud distribuïts a l’atzar, amb les vores corroïdes i ocupades per quars que interpretem 
com una textura de desequilibri. El feldespat correspon a ortosa pertítica i a plagiòclasi amb macles poli-
sintètiques, parcialment alterats a sericita. Forma cristalls subidioblàstics, tabulars, de mida una mica 
superior al quars. La cordierita forma porfiroblastos ovalats a arrodonits de dimensions molt variables que 
van dels 3 als 7 mm. Per comparació amb les altres zones metamòrfiques, a l’aurèola interna és on es 
troben els cristalls més frescos i, fins i tot, exemplars amb la macla cíclica. Tanmateix, també es poden 
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alterar a sericita i pinnita. Són molt freqüents les inclusions de quars i de minerals opacs i, en menor 
proporció, biotita i moscovita, les quals es troben tan alineades com a traces internes de la foliació regional 
o completament decussades. En els cristalls maclats, les inclusions sempre estan decussades. 

El metamorfisme de contacte de l’aurèola interna afecta també les pelites negres carbonoses del 
sostre de la unitat i donen lloc a cornubianites negres. Aquestes roques presenten porfiroblastos de 
quiastolita que destaquen a la roca pel color blanc i la forma prismàtica de fins a 1 cm de longitud (Fig. 
9c). En làmina prima, els cristalls de quiastolita es disposen a l’atzar i es troben tant en seccions longitudinals 
com en seccions quadrades amb inclusions carbonoses disposades en creu. Localment, alguns cristalls 

Figura 9. Fotografies i microfotografies de les cornubianites pigallades (a-d) i les cornianes hornblèndiques (e-f) de l’aurèola interna a) Textura pigallada  
de cristalls de cordierita (incolors) amb Si/S1 i matriu amb biotites decussades i nivells quarso-feldespàtics (NP). b) Cristall de corindó en nivell feldespàtic 

(NP). c) Cornubianita negra amb quiastolita decussada (Coll del Portell). d) Seccions basals de quiastolita parcialment alterades a mica blanca en una 
matriu granoblàstica rica en quars (NX). e) Laminació composicional de nivells rics en hornblenda decussada, nivells amb hornblenda-plagiòclasi i nivells 
amb diòpsid amb microestructura granoblàstica (NP). f) Nivell calcosilicatat amb granat, vesuvianita, diòpsid, quars entre nivells rics en hornblenda (NP). 

Llegenda: bi-biotita; q-quars; pl-plagiòclasi; kfs-feldespat potàssic; ilm-ilmenita; cd-cordierita; cor-corindó; mu-moscovita; 
hb-hornblenda; chl-clorita; ep-epidota; dp-diòpsid; clz-clinozoïsita; g-granat.
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estan reemplaçats parcialment a moscovita (Fig. 9d). La matriu és afanítica, molt rica en quars, amb mi-
croestructura granoblàstica poligonal, i quantitats menors de moscovita i cordierita ovalada totalment 
pseudomorfitzada en un agregat de fil·losilicats (Fig. 9d). 

Metabasites  

Les roques bàsiques generalment s’exhibeixen en aquesta zona juntament amb d’altres composicions 
(calcosilicatada, pelítica, quarsofeldespàtica) segons una laminació inframil·limètrica (0,2-0,5 mm), tot i 
que el gruix és variable fins a ordre centimètric i mètric (Fig. 3c). Les làmines varien de gruix lateralment 
i s’ataconen fins a desaparèixer. Així doncs, les alternances són de color verd fosc, verd clar, blanc, gris 
marronós. La roca és extremadament dura i afanítica, en general.  

Al microscopi, els nivells de color verd fosc corresponen a cornianes hornblèndiques. L’associació 
mineral més comuna és Mg-hornblenda molt abundant (80-60%) i plagiòclasi tipus andesina (An20 - 40) i 
poden ser equigranulars o inequigranulars (Fig. 9e). L’hornblenda és allargada a fibrosa, té uns 0,35 mm 
de longitud i es troba totalment decussada. Pot presentar creixement radial. La plagiòclasi es reconeix 
per la presència de macles polisintètiques i forma cristalls allargats de mides similars o una mica superiors 
a les de l’amfíbol (Fig. 9e). 

Els nivells de composició calcosilicatada presenten diòpsid, quars, plagiòclasi, hornblenda, calcita, 
clinozoïsita i, localment, granat i vesuvianita (Fig. 9f). La microestructura és granoblàstica. El diòpsid forma 
nivells de color verd clar. Són cristalls prismàtics curts de mides inferiors als 0,2 mm. El granat forma 
agregats de cristalls arrodonits, de l’ordre de 0,1 mm de diàmetre. Localment pot formar nivells de gruix 
decimètric constituïts quasi totalment per granat. La vesuvianita destaca al costat del granat, per l’hàbit 
prismàtic (Fig. 9f). Pot arribar als 0,5 mm de longitud. La clinozoïsita forma agregats de cristalls de formes 
allentiades. Els nivells de marbre són molt discontinus, formen capes en forma de llentia i tenen gruix 
centimètric a decimètric. 

3.5 Seqüència de cristal·lització 
De les observacions de camp i de làmina prima s’interpreta que el metamorfisme de contacte és posterior 
al metamorfisme regional. D’una banda, les relacions de tall de la granodiorita amb la foliació regional indiquen 
que la intrusió va tenir lloc posteriorment a la fase principal de deformació herciniana (Freg). D’altra banda, 
la disposició dels porfiroblastos de cordierita decussats sobre el pla de foliació és indicativa d’una blastesi 
estàtica, i per tant, podria estar induïda per la temperatura subministrada per la intrusió. La disposició 
paral·lela dels cristalls de cordierita seguint els plans de foliació s’interpreta en termes de cristal·lització 
mimètica, prova d’això és el fet que la cordierita presenta inclusions de quars, moscovita, biotita i minerals 
opacs amb una traça recta contínua amb la foliació regional, a la vegada que la foliació no s’emmotlla a 
l’entorn dels porfiroblastos (Figs. 8a, 9a). La biotita i la moscovita segueixen un patró textural molt similar a 
la cordierita, tot i que en la aurèola externa i la zona de trànsit se n’han observat de molt petites (Figs. 6a. 
8a), disposades paral·lelament a la foliació regional. La diferència textural amb les que estan decussades a 
la roca fa pensar que aquests minerals van créixer també durant el metamorfisme regional en condicions de 
grau baix. Les miques formades durant el metamorfisme de contacte són de dimensions superiors i, igual 
que la cordierita, també mimetitzen la foliació regional, tot i que també estan decussades (Figs. 8a, 9a).  

Pel que fa a les fases de plegament tardanes, en relació a la fase Ftard1 de plecs laxes s’ha observat, 
únicament a les roques de l’aurèola interna, l’existència d’un tipus de biotita disposada paral·lelament a 
la traça axial d’aquests plecs (Fig. 10a), la qual cosa indicaria la cristal·lització d’aquest mineral durant 
aquesta fase. Així mateix, també s’ha determinat una primera generació de cordierites (cd1) amb evidències 
de deformació intracristal·lina, extinció ondulant, cisalles extensives o subgrans i una segona generació 
(cd2) que creix en zones obertes pel trencament d’aquests plecs (Figs. 10b, 10c). Aquesta cordierita és 
neta d’inclusions i podria estar relacionada amb la cordierita amb macles cícliques (Fig. 10d). A partir 
d’aquestes textures, s’interpreta que la cristal·lització de la cd1 seria prèvia a la fase Ftard1, mentre que 
la cd2 creixeria en estadis primerencs d’aquesta fase. 

A totes les zones de l’aurèola, tant les cordierites com les biotites estan plegades pels plecs 
angulosos de tipus kink (Ftard2), i presenten extinció ondulant o estan travessades per cicatrius d’òxids 
de ferro (Fig. 10e).  
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A les cornubianites negres amb quiastolita, aquest mineral també presenta microestructura decussada 
(Fig. 10f), igual que les moscovites i la cordierita que es troba de manera molt minoritària; fet que recolza 
la cristal·lització tèrmica associada a la intrusió de la granodiorita. 

Figura 10. a) Biotites sin-Ftard1 disposades paral·lelament al pla axial dels plecs laxes (NP). b) Cordierita pre-Ftard1 (cd1) i cordierita sin-Ftard1 (cd2), 
respectivament (NP). c) Detall de la cd2 lliure d’inclusions en comparació amb la cd1, que presenta abundants inclusions i extinció ondulant (NX). d) Cd2 amb 

macla cíclica (NX). e) Cordierita (cd1) pre-Ftard2 deformada per plecs angulosos (NP). f) Cristalls decussats de quiastolita en cornubianites negres (NX). 

Llegenda: bi-biotita; q-quars; pl-plagiòclasi; kfs-feldespat potàssic; ilm-ilmenita; co-cordierita.

A partir de les observacions de camp i de làmina prima de les roques pelítiques es posa de manifest 
que durant l’orogènia herciniana les roques de la Serra de Collserola van estar afectades per dos episodis 
metamòrfics, primer per un metamorfisme regional sincrònic a la fase de deformació principal herciniana 
(Freg), seguit d’un metamorfisme de contacte associat a la intrusió de la granodiorita de Barcelona (Fig. 
11). Durant el metamorfisme regional cristal·litzen fil·losilicats (clorita, moscovita, biotita) i ilmenita, amb 
una marcada orientació preferent paral·lela a la S1. 
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El metamorfisme de contacte ve determinat per la formació de microestructures decussada i granoblàstica 
poligonal i la textura pigallada; aquesta última representada per la blastesi de cordierita, biotita i moscovita. 
La presència d’inclusions internes (Si) rectes paral·leles a la foliació regional de la matriu (Se/S1) i l’absència 
d’emmotllament de la foliació a l’entorn d’aquests cristalls (Figs. 8a, 9a) s’interpreta que van cristal·litzar 
posteriorment a la foliació regional. Clàssicament, els treballs anteriors (Vaquer, 1973; Gil Ibarguchi i 
Julivert, 1988) van situar el metamorfisme de contacte previ a les fases tardanes de deformació. En 
aquest treball, s’ha interpretat que la cristal·lització de cordierita i biotita pre a sin-Ftard1, però pre-Ftard2. 
La resta de minerals presents a la roca, com el quars o les plagiòclasis, són estables durant tots els 
episodis de metamorfisme. 

Figura 11. Diagrama blastesi-deformació de les 
roques pelítiques de l’aurèola interna de contacte  
de la granodiorita de Barcelona.  
Llegenda: chl – clorita; mu – moscovita; bi – biotita; 
cd – cordierita; q – quars; kfs – feldespat potàssic;  
pl plagiòclasi; ilm – ilmenita. Freg – principal fase 
deformativa herciniana; Ftard1 – fase de deformació 
tardana associada a plecs laxes; Ftard2 – fase de 
deformació tardana associada a plecs angulosos.

4. Composició de roca global de les roques pelítiques 
Un nombre total de 14 mostres (8 pissarres i fil·lites de fora de l’aurèola, i 6 cornubianites) de l’Ordovicià 
prèviament estudiades per Vilà i Pin (2016) han estat incloses en aquest estudi. Segons aquests autors, 
aquestes mostres tenen concentracions entre 52 i 64% en pes de SiO2 i, si es comparen amb composicions 
pelítiques de referència (Ague, 1991; Condie, 1993), mostren uns valors força coincidents pel que fa a 
l’Al2O3, Fe2O3, K2O i TiO2 i un empobriment en MgO, CaO, Na2O i MnO. Atenent als diagrames de Harker 
del treball de Vilà i Pin (2016), s’observa una relació lineal inversa entre el SiO2 i l’Al2O3, Fe2O3, K2O i TiO2; 
fet que es podria relacionar amb un procés de fraccionament mineral controlat pel quars, la mica i la 
ilmenita. La proporció d’Al2O3 oscil·la entre el 16 i 23% en pes i el K2O entre el 2,5-5% en pes. El Fe2O3 
té valors entre el 5-13% en pes i el MgO entre 1,5-3% en pes. La relació FM (FeO/FeO+MgO) se situa 
en el rang 0,57-0,70 (mitjana 0,65). Els continguts en Na2O no superen l’1.8% en pes, mentre que el 
CaO és <1% en pes i el MnO <0,1% en pes (Taula 1). 

La composició de les roques varia lleugerament amb les condicions de P i T. En percentatge molar, 
la relació Fe/(Fe + Mg) de les fil·lites (0,64-0,70) és més alta que la de les cornubianites (0,57-0,64), com 
és la tendència en roques més metamòrfiques (Taula 1). Per a aquest treball s’ha projectat en un diagrama 
AFM una selecció de roques pelítiques pertanyents a les diferents parts de l’aurèola i de fora (Fig. 12). La 
relació A/(AFM) és semblant per a totes les roques estudiades. La mitjana de l’índex d’alumini  
[A’=(Al-K-Na-Ca)/Al-K-Na-Ca+FeO+MgO] a les cornubianites és de 0,45, i globalment està comprés en 
un rang de 0,39-0,52. És un valor elevat que se situa en el camp de les pelites riques en Al, per damunt 
de la línia de conjunció granat-clorita. Tanmateix, les fil·lites presenten una mitjana de l’índex d’alumini 
[A’=(Al-3*K-Na-Ca)/Al-3*K-Na-Ca+FeO+MgO] de 0,28, tot i que varia entre 0,17-0,36. 



60

Geologia de la ciutat de Barcelona

Segons Vilà i Pin (2016), la comparació de la composició dels elements majors amb les composicions 
mitjanes de les pelites d’arreu del món indica que les sèries siliciclàstiques de la Serra de Collserola 
provenen d’una àrea font heterogènia i madura, constituïda dominantment per sediments rics en quars 
i per roques ígnies intermèdies. 

mostra Roca SiO2 TiO2 Al2O3 FeO total MnO MgO CaO Na2O K2O LOI P2O5 Total A’ FeO/(FeO+MgO)

COc2 cornubianita 56,98 1,08 20,13 8,09 0,12 2,59 0,33 1,30 3,74 5,12 0,21 99,69 0,434 0,637

COc3 cornubianita 61,19 1,06 19,31 7,02 0,12 2,47 0,30 1,83 3,71 2,11 0,07 99,20 0,423 0,615

COc4 cornubianita 57,47 1,09 19,19 8,17 0,10 2,68 0,74 2,43 2,52 3,61 0,18 98,17 0,386 0,631

COs11 cornubianita 53,39 1,25 22,99 7,65 0,06 2,68 0,56 0,60 5,06 5,64 0,45 100,33 0,485 0,616

COs12 fil·lita pigallada 56,09 1,27 19,83 6,86 0,03 2,88 0,47 0,63 4,41 5,15 0,18 97,80 0,444 0,572

COs13 cornubianita 62,67 1,05 18,36 4,52 0,03 1,42 0,45 1,88 3,74 3,63 0,13 97,87 0,517 0,641

COs3 fil·lita 52,90 1,22 22,89 8,08 0,05 2,48 0,57 0,97 4,12 5,83 0,23 99,33 0,295 0,646

COs4 fil·lita 63,38 0,89 16,93 6,51 0,05 1,50 0,93 1,11 3,40 5,26 0,16 100,13 0,174 0,709

COs5 fil·lita 55,01 1,11 21,15 8,12 0,06 2,16 0,38 0,42 4,06 5,31 0,20 97,98 0,294 0,678

COs6 fil·lita 60,10 1,05 19,51 5,37 0,06 1,44 0,46 0,73 4,50 5,10 0,19 98,51 0,227 0,677

COs7 fil·lita 55,73 1,11 20,92 7,32 0,07 2,25 0,30 0,89 3,83 5,69 0,18 98,29 0,300 0,646

COs8 fil·lita 52,77 1,18 23,08 6,55 0,04 2,04 0,46 0,89 4,02 6,16 0,23 97,42 0,364 0,643

COs9 fil·lita 58,28 0,94 18,62 8,45 0,07 2,11 0,49 0,25 3,50 5,40 0,20 98,31 0,271 0,692

COs10 fil·lita 55,64 1,08 19,75 8,10 0,07 1,86 0,43 0,77 3,60 6,05 0,18 97,53 0,285 0,710

TAULA 1. Elements majoritaris de les metapelites de l’Ordovicià de la Serra de Collserola (extret de Vilà i Pin, 
2016). Valors expressats en % de pes. A’: índex d’Al.

Figura 12. Diagrama AFM que mostra la projecció de les composicions de roques pelítiques  
de la Serra de Collserola a partir de les dades del treball de Vilà i Pin (2016). 

Llegenda: kfs-felsdespat potàssic; pl-plagiòclasi; q-quars; mu-moscovita.
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5. Condicions de pressió i temperatura  
de l’aurèola i modelització 

Amb l’objectiu de constrènyer les condicions de P i T màximes assolides a l’aurèola interna, s’ha calculat 
una pseudosecció a partir d’una composició mitjana de les cornubianites amb cordierita-biotita que tenen 
composicions més similars (COc2, COc3 i COc4) (Fig. 12) i que es troben situades a prop d’on s’ha 
detectat la presència de corindó. En aquestes figures, les composicions es presenten en percentatge 
per mol normalitzat al 100% (Fig. 13).  

La pseudosecció s’ha calculat mitjançant el programa Theriak Domino (De Capitani i Petrakakis, 2010) 
amb el conjunt de dades termodinàmiques versió 5.5 (Holland i Powell, 1998; actualització de novembre 
de 2003), convertida a Theriak Domino per Tinkham (març de 2012), en el sistema químic Na2O–CaO–
K2O–FeO–MgO–Al2O3–SiO2–H2O–TiO2–O (NCKFMASHTO). Els models termodinàmics i les relacions a-
x inclouen els models de cordierita (cd), epidota (ep) i estaurolita (st) atenent a Holland i Powell (1998); 
els models de fusió de silicat (liq), granat (g) i biotita (bi) segons White et al. (2007); la magnetita (mt) per 
a models de baix grau, ilmenita (ilm) i hematita (hem) segons White et al. (2000); moscovita (mu) i paragonita 
(pa) segons Coggon i Holland (2002); feldespat (pl, ab, kfs) segons Holland i Powell (2003); clinoamfíbol 
(camp) segons Diener et al. (2007); el model de clorita (chl) segons Holland et al. (1998); i ortopiroxè 
(oxp), espinel·la (sp) i magnetita (mt) de White et al. (2002). La pseudosecció està calculada amb H2O en 
excés i per un valor estimat de Fe2O3 al voltant de 0,15; ja que, d’acord amb les observacions de 
microscopi, l’associació mineral modelitzada inclou només ilmenita, mentre que el rútil i la magnetita són 
absents (Fig. 13). En fer la pseudosecció per a una roca tipus, els camps d’interès de les pseudoseccions 
s’han contornejat amb la proporció en volum de biotita i plagiòclasi per tal de comparar-les amb les pro-
porcions modals. 

Figura 13. Pseudosecció P-T calculada per a una composició mitjana de les cornubianites amb cordierita-biotita de la Serra de Collserola.
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En aquesta pseudosecció, l’associació mineral que presenten les cornubianites pigallades amb  
biotita-cordierita-feldespat potàssic-plagiòclasi-quars-ilmenita es troba en un ampli camp d’estabilitat 
comprès entre 0,25 i 2,5 kbar i 560-690°C (Fig. 13). Atès que no s’han observat evidències de fusió 
parcial, la corba del solidus limita aquesta associació per la part superior. Aquestes condicions de P i T 
són coherents amb les obtingudes per Gil Ibarguchi i Julivert (1988). Aquests autors situen la T màxima 
entre 675 i 700°C, basant-se també en l’absència de fusió parcial, i estimen una P entorn els 1-1,5 kbar 
a partir de l’estimació del gruix de sèrie situada per damunt de les roques estudiades que calculen d’uns 
4 km. L’associació de clímax metamòrfic (bi + cd + kfs + pl + q + ilm) resultaria d’un increment de T, que 
podria estar associat tant a una baixada de P com a una trajectòria isobàrica, i vindria precedit per una 
associació amb presència d’andalusita. En làmina prima no s’ha determinat la presència d’andalusita, fet 
que s’interpreta com que aquest mineral s’hauria esgotat. Tanmateix, la forta disminució del contingut 
de biotita a mida que augmenta la temperatura estaria lligada a la desaparició de l’andalusita, a un 
increment de la cordierita i a la formació de feldespat potàssic tal com marquen les isopletes de volum 
en la pseudosecció (Fig. 13). Això és coherent amb la disminució del contingut de biotita en la moda de 
les roques de l’aurèola més interna i amb l’abundància de les cordierites observades (Fig. 7). Pel que fa 
a la moscovita, aquest és un mineral que no s’observa o es troba molt escadusserament amb textures 
de desequilibri a les cornubianites de més alta T. Atenent a la modelització, la seva desaparició està re-
lacionada amb un progressiu increment de la biotita i la plagiòclasi a pressions entre 1-3,5 kbar i a molt 
baixa pressió (<1 kbar) per una reacció formadora de feldespat potàssic. Gil Ibarguchi i Julivert (1988) 
proposen la reacció de desestabilització de la moscovita: 

Moscovita + Quars = Sil·limanita + Feldespat potàssic + H2O 

No obstant i això, l’absència de sil·limanita en les roques estudiades així com la modelització, descarten 
aquesta reacció. 

D’altra banda, prop del contacte amb la granodiorita, les metapelites presenten localment corindó 
en equilibri amb feldespat potàssic i plagiòclasi (Fig. 9b). A la pseudosecció que presentem en aquest 
treball, el corindó no és estable en tot el diagrama, sinó que només es forma quan el contingut en SiO2 
baixa fins a valors de 30-40%. Això indica que localment hi ha nivells de la sèrie empobrits en sílice. 
Gil Ibarguchi i Julivert (1988) suggereixen que el corindó es forma a partir de la reacció de destrucció 
de la moscovita: 

Moscovita = Corindó + Feldespat potàssic + H2O 

Pel que fa a les condicions de P i T en les altres zones de l’aurèola i fora de l’aurèola, no existeix fins 
a l’actualitat cap modelització termodinàmica ni geotermobarometria. Tanmateix, Gil Ibarguchi i Julivert 
(1988) descriuen que en el límit extern de l’aurèola les fil·lites contenen clorita, mentre que aquesta és 
absent a les fil·lites pigallades. Així doncs, la formació dels primers porfiroblastos de biotita – cordierita a 
l’aurèola externa estaria controlada per la destrucció de la clorita, d’acord amb la reacció: 

Mg-Clorita + Moscovita + 2 Quars = Cordierita + Biotita + 4 H2O 

Aquesta reacció és coherent amb la proporció modal de moscovita que disminueix fortament a l’aurèola 
externa en relació a les fil·lites regionals i el contingut modal de cordierita s’incrementa, per bé que la 
biotita es manté a la zona de trànsit (Fig. 7). 

Finalment, cal remarcar que les roques més pròximes a la granodiorita mostren indicis clars de la 
influència de fluids magmàtics, tal i com es pot interpretar de la presència de turmalina, nivells rics en 
feldespats i, segons Gil Ibarguchi i Julivert (1988), també escapolita. Això pot haver modificat en part 
la composició original de la roca. Per tant, els resultats obtinguts a partir de la pseudosecció calculada 
no són necessàriament vàlids a condicions de grau més baix, ja que la composició de les metapelites 
de l’aurèola externa o la zona de trànsit són sensiblement diferents, com es pot observar a la Figura 
12. Prova d’això n’és que en la pseudosecció es preveu la presència d’andalusita a T més baixes, i 
que aquest mineral no ha estat mai observat a les roques pelítiques de l’Ordovicià. Això no permet 
definir una trajectòria metamòrfica, a més a més desconeixem la profunditat a la qual estaven les 
roques durant la fase de metamorfisme regional. En aquest sentit, serà necessari en treballs futurs 
poder aïllar part d’aquests sistemes i calcular les pseudoseccions per a les roques de l’aurèola allunyades 
de la intrusió i de fora. 
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Atenent les condicions de màxima P i T obtingudes en aquest treball, i per a una densitat mitjana 
triada de la roca de 2 700 kg/m3, s’estima que la profunditat màxima de la intrusió de la granodiorita va 
tenir lloc a 6,6 km i que el gradient geotèrmic és superior a 70°C/km. Gil Ibarguchi i Julivert (1988) 
proposen un gradient geotèrmic similar (entre 80-100ºC/km) i argumenten que, atesa la dimensió de 
l’aurèola, el procés d’escalfament lligat a la intrusió es devia produir més aviat per mitjans convectius que 
no pas per conducció. 

6. Conclusions 
El metamorfisme de contacte associat a la intrusió de la granodiorita de Barcelona ha desenvolupat una 
aurèola de ca. 1,2 km a les roques de l’Ordovicià. La intrusió és posterior a la principal fase de deformació 
herciniana (Freg) i al metamorfisme regional de grau baix associat i se li atribueix una edat Carbonífer-Permià. 
Tanmateix, és anterior o sincrònica a la primera fase tardana de la zona que dona lloc a plecs laxes (Ftard1), 
i anterior a la segona fase tardana que dona plecs de tipus angulosos (Ftard2). Dominantment, les roques 
de l’aurèola són de naturalesa pelíticopsammítica, tot i que a la part alta de l’Ordovicià aflora un tram de 
composició bàsica i margosa, amb intercalacions de nivells pelítics, carbonatats i quarsofeldespàtics. 

L’aurèola es pot dividir en tres zones atenent la textura de les roques de composició pelítica de 
l’Ordovicià: (i) aurèola externa, (ii) zona de trànsit i (iii) aurèola interna. L’aurèola externa es caracteritza 
per la presència de fil·lites pigallades amb petits porfiroblastos de biotita i cordierita en una matriu rica en 
moscovita, i en clorita molt residual. A partir de la zona de trànsit augmenta el contingut de cordierita i 
biotita i la roca adquireix un aspecte més massís causat per la disposició decussada de les miques. A 
l’aurèola interna es troben les cornubianites pigallades a les quals la foliació és pràcticament inexistent, 
i no s’ha determinat la presència d’aluminosilicat, a excepció de les cornubianites negres amb quiastolita. 
Excepcionalment, s’ha reportat corindó en nivells deficitaris en sílice. El metamorfisme de contacte de 
les roques bàsiques dona lloc a cornianes hornblèndiques i cornianes albítico-epidòtiques, mentre que 
en els nivells calcosilicatats es formen cornianes calcosilicatades a les parts més internes de l’aurèola.  

L’estudi petrogràfic mostra que durant la fase principal de deformació herciniana (Freg) van cristal·litzar 
fil·losilicats i ilmenita paral·lelament a la foliació regional (S1). La formació de cordierita, biotita i moscovita 
mimetitzant la S1 o bé decussades esta relacionada amb un metamorfisme tèrmic associat a la intrusió 
de la granodiorita. La quiastolita present en els nivells de pelites negres carbonoses també està decussada. 
La presència d’inclusions seguint la traça de la S1 a l’interior dels porfiroblastos, així com la blastesi de 
biotites orientades preferentment segons la traça axial dels plecs de fase Ftard1 o cordierites en zones 
obertes associades a aquesta fase, són criteris que marquen la cronologia de l’emplaçament de la gra-
nodiorita, post-Freg i pre a sin- Ftard1.  

Les condicions màximes de pressió i temperatura de l’aurèola, deduïdes a partir d’una pseudosecció 
P-T per una composició mitjana de tres cornubianites pròximes a la granodiorita, se situen a l’entorn de 
560-690 C i una P de 0,25-2,5 kbar. En aquestes condicions, la paragènesi formada per biotita-cordierita 
-feldespat potàssic-plagiòclasi-quars-ilmenita és compatible amb l’associació observada a les cornubianites, 
la qual mai arriba a la fusió parcial. La profunditat màxima estimada per a la intrusió de la granodiorita va 
tenir lloc a 6,6 km amb un gradient geotèrmic superior a 70°C/km. 
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Resum 

El Pla de Barcelona està extensament recobert per sedi-
ments d’edat plioquaternària, de forma que els afloraments 
d’edat miocena es restringeixen exclusivament a dues zo-
nes: la muntanya de Montjuïc al municipi de Barcelona i 
la Serra de Can Mena i el Turó de Càritx situats entre Santa 
Coloma de Gramenet i Badalona. 
Tot i així, la gran quantitat d’obra pública desenvolupada 
a les darreres dècades ha permès identificar diversos in-
drets on els materials del Miocè inferior i mitjà es troben 
al subsol, particularment al voltant de la muntanya de 
Montjuïc i al districte de les Corts del municipi de Barcelona. 
L’anàlisi global de tots aquests materials permet fer una 
aproximació a l’evolució geològica del Pla de Barcelona 
al llarg del Miocè i es pot relacionar amb l’evolució del gra-
ben de Barcelona. 

Paraules clau: Pla de Barcelona; Montjuïc; Serra de Can 
Mena; extensió miocena. 

Abstract: Miocene geology of the Barcelona 
Plain 

The Barcelona plain is extensively covered by sediments 
of Plio-Quaternary age and the Miocene outcrops are re-
stricted exclusively to two areas: the Montjuïc hill in the 
municipality of Barcelona and the Serra de Can Mena and 
the Càritx hill located between Santa Coloma de Gramenet 
and Badalona. 
However, the large number of public works carried out in 
recent decades have made it possible to identify various 
places where Lower and Middle Miocene materials are 
found in the subsoil, particularly around the Montjuïc hill 
and in the district of Les Corts in the municipality of Barce-
lona. The global analysis of these materials allows us to 
infer the geological evolution of the Barcelona plain through-
out the Miocene and can be related to the evolution of 
the Barcelona graben. 

Keywords: Barcelona Plain; Montjuïc; Serra de Can Mena; 
Miocene extension. 
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1. Introducció 
El Miocè del Pla de Barcelona ha estat estudiat des del segle XIX i inici del XX, sobretot, des d’un punt de 
vista paleontològic i estratigràfic (La Marmora, 1834; Carez, 1881; Maureta i Thos, 1881; Almera, 1880 i 
1899; Faura y Sans, 1908 i 1917; San Miguel de la Cámara, 1912; San Miguel de la Cámara et al.,1928). 
La major part de treballs se centren a la muntanya de Montjuïc, que és on hi ha afloraments naturals de 
qualitat. Per fer un seguiment exhaustiu de la bibliografia geològica de Montjuïc es pot consultar l’article de 
Vía i Padreny (1972), el qual enumera i resumeix tots els textos que fan referència a la geologia de Montjuïc 
des de 1600 fins a 1972. A partir de mitjan segle XX comencen a destacar alguns treballs que serviran de 
base per als estudis més recents, entre ells cal esmentar el treball de Villalta i Rosell (1965), el qual estableix 
l’estratigrafia general de la muntanya; el treball de San Miguel i Masriera (1970), que realitza una anàlisi 
petrològica de les roques de Montjuïc; i els estudis de Colom i Bauza (1945) i Magné (1978), que són els 
que exposen un inventari dels diferents foraminífers trobats a Montjuïc. Segons Magné (1978), la fauna 
present indica que la formació dels dipòsits de Montjuïc prové d’entre el Serraval·lià superior i el Tortonià. 
Vicente (1988) i Sanz de Síria (1994) parlen del contingut vegetal dels sediments miocens de Montjuïc. 

Un altre indret que ha estat objecte d’estudi des del segle XIX és la Serra de Can Mena a Santa 
Coloma de Gramenet. En aquest cas, la major part d’estudis tenen un caràcter paleontològic (Vicente, 
1999, 2000). Una bona recopilació de les dades existents es troba al llibre  de Riba i Colombo (2009) 
sobre la geologia urbana de Barcelona. 

La tesi doctoral de Parcerisa (2002) i diverses publicacions desenvolupades en paral·lel i amb posterioritat 
(Gómez-Gras et al., 1999; Parcerisa et al., 2000; Gómez-Gras et al., 2001; Parcerisa et al., 2001; Cantarero 
et al. 2020) definiren les unitats estratigràfiques del Miocè mitjà de Montjuïc, en van establir una datació 
en base a l’associació de foraminífers i realitzaren un estudi petrològic complet analitzant la procedència 
dels elements detrítics dels gresos i conglomerats i la diagènesi dels mateixos. Salvany (2013, 2014) i 
Salvany i Aguirre (2020) realitzen una interpretació que difereix de les proposades prèviament. En aquest 
estudi es tindran en compte les unitats definides a la tesi doctoral de Parcerisa (2002). 

La tesi doctoral de Gàmez (2007) i les publicacions que se’n deriven (Simó et al., 2005, Parcerisa et 
al. 2008 i Gàmez et al., 2009) van constituir una gran aportació al coneixement del Miocè en el subsol 
de Barcelona. Aquests treballs foren la clau per definir una unitat de Miocè inferior completament desco-
neguda fins al moment i que posteriorment fou datada per Casanovas-Vilar et al. (2010). D’altra banda, 
existeixen altres treballs acadèmics amb informació d’interès sobre les característiques del Miocè del Pla 
de Barcelona a nivell local (Daura-Ollé, 2008). 

Els estudis realitzats fins al moment, sobretot en els darrers 20 anys, permeten tenir un coneixement 
molt acurat de la distribució i de les principals característiques dels materials del Miocè al llarg del Pla de 
Barcelona. 

2. Descripció de les unitats miocenes  
del Pla de Barcelona 

Els materials de Barcelona que han estat datats com a Miocè afloren bàsicament en dos indrets (Fig. 1a). 
D’una banda, hi ha la muntanya de Montjuïc que constitueix un dels afloraments més emblemàtics de 
la ciutat (Fig. 1b i 2) i ha estat objecte de nombrosos estudis de caire paleontològic i estratigràfic des 
de mitjan segle XIX. A més, la muntanya és plena de cicatrius de les nombroses pedreres que, des 
d’època romana, n’aprofitaven la pedra per a la construcció de la ciutat (Álvarez, 1987 i 1988) i, fins i 
tot, s’han publicat estudis geològics a partir d’observacions realitzades en els carreus de la pedra de 
Montjuïc, que es troben en nombrosos edificis de la ciutat de Barcelona (Belaústegui i Belaústegui, 
2017). D’altra banda, trobem els afloraments atribuïts al Miocè de la Serra de Can Mena (Santa Coloma 
de Gramenet) i el Turó de Càritx (Badalona), que constitueixen l’altre gran aflorament de sediments 
miocens (Fig. 1c i 3). 

Al marge d’aquests dos indrets en què el Miocè aflora en superfície, la construcció d’infraestructures 
subterrànies a les darreres dècades ha permès identificar altres materials, també miocens, que només 
es troben al subsol del Pla de Barcelona. 
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Figura 1. a) Mapa de contextualització geològica del Miocè del Pla de Barcelona. b) Mapa i tall geològic representatiu del Miocè de Montjuïc.  
c) Mapa geològic i tall geològic representatiu del Miocè de Santa Coloma de Gramenet.
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2.1 Unitats del Miocè inferior 
Els materials del Miocè inferior del Pla de Barcelona es troben en forma de petits afloraments, sense 
massa continuïtat lateral i, en alguns casos, no afloren i es coneixen exclusivament a través de l’anàlisi 
de sondatges. Les zones on s’ha citat la presència d’aquests materials són: 

Figura 2. Panoràmica del Pla de Barcelona obtinguda des d’una zona propera a la Serra de Can Mena (Santa Coloma de Gramenet),  
on es pot observar la Serra de Collserola a la dreta i la muntanya de Montjuïc a l’esquerra.

Figura 3. Aspecte general dels materials miocens de la Serra de Can Mena a Santa Coloma de Gramenet. a). Detall del contacte mecànic  
(atribuït a una falla normal a la cartografia 1:5 000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) entre les granodiorites del Paleozoic (de color verd clar)  

i els materials del Miocè (de color vermell a la dreta de la imatge). En el contacte s’hi observen blocs de materials atribuïts al Triàsic.  
b) Aspecte general dels sediments del Miocè amb alternances de bretxes ocres i lutites de color vermell. c) Detall de les bretxes amb un elevat  
percentatge de fragments de pissarra, calcària del Devonià i quars. En menor quantitat, també conté fragments de granitoides, gresos vermells  

del Buntsandstein i calcàries del Muschelkalk. 
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– Entorn de la Zona Universitària (districte de les Corts del municipi de Barcelona). Aquests materials es 
troben exclusivament al subsol de la zona universitària adjacent a Collserola (Fig. 4). Es caracteritzen per 
una potent formació de bretxes amb matriu argilosa de color ocre a vermell (Figs. 5a i 5b). Aquesta formació 
pot arribar a tenir més de 39 m de potència i es troba a profunditats entre 26 i 65 m respecte a la superfície. 
Litològicament, està formada per capes mètriques de bretxes massives on dominen els fragments de 
roca metamòrfica amb algun fragment de granitoide. La granulometria és variable, amb bretxes on 
predominen fragments d’entre 3 a 5 cm de diàmetre i capes de sorra de mida grollera a mitjana. Aquesta 
unitat està per sota dels materials del Miocè mitjà. Parcerisa et al. (2008) consideren que aquests 
materials es van dipositar en un ambient de ventall al·luvial. 

– Entorn de la Plaça d’Ildefons Cerdà (districte de Sants-Montjuïc del municipi de Barcelona). Aquesta 
unitat es troba exclusivament al subsol de l’àrea de Plaça de Cerdà-Foneria a la Zona Franca (Fig. 5c). 
És una unitat formada per bretxes, llims i argiles vermelles sense cimentar. Aquesta formació pot tenir 
més de 27 m de potència, no s’han descrit sondatges que la travessin fins a arribar a la base i el sostre 
apareix a profunditats superiors als 40 m (Parcerisa et al. 2008). Litològicament, la base d’aquesta 
formació es caracteritza per la presència de seqüències granodecreixents d’entre 1 i 2 m de potència; 
aquestes seqüències presenten la base erosiva i comencen amb bretxes formades per una matriu 
argilosa vermella i fragments de roca metamòrfica d’alguns centímetres de diàmetre. La proporció 
d’argila augmenta fins que, cap al sostre de les seqüències, ja dominen les argiles vermelles amb algun 
fragment de roca immers en la matriu. En algunes zones, els darrers 13 m d’aquesta formació estan 
compostos per argiles de color vermell, marró o gris amb algun nivell ric en microfauna i alguna 
intercalació de llims i gresos. Casanovas-Vilar et al. (2010) van analitzar restes de micromamífers (ro-
segadors) recuperats en aquests nivells que indiquen una edat entre 17 i 14,5 Ma, és a dir, entre el 
Burdigalià i la base del Languià. Parcerisa et al. (2008) proposen que aquesta unitat i la descrita prè-
viament corresponen a ventalls al·luvials contemporanis i en fan un paral·lelisme amb les unitats del 
Miocè inferior que reomplen la depressió del Vallès-Penedès a l’altra banda de Collserola. 

– Serra de Can Mena i Turó de Càritx (Santa Coloma de Gramenet i Badalona). Els materials que es 
troben a la Serra de Can Mena (al municipi de Santa Coloma de Gramenet limitant amb Sant Adrià i 
Badalona) i que s’estenen cap al Turó del Càritx, a Badalona, foren definits per Riba i Colombo (2009) 
com a unitat litoestratigràfica denominada Formació de Can Mena. Es tracta d’una unitat que aflora 
en superfície. A la zona de Santa Coloma està formada per graves amb matriu vermellosa, on ocasio-
nalment s’hi troben grans blocs decamètrics (Fig. 3), i cap a Badalona disminueix la granulometria pre-
dominant materials més fins. Prop de la base d’aquesta unitat s’hi han descrit uns nivells de graves, 
sorres i lutites amb fòssils de fauna litoral anomenats membre Molinet per Riba i Colombo (2009) i uns 
altres nivells margosos i sorrencs amb flora fòssil (Vicente, 2000). La datació d’aquests materials és 
complicada ja que la fauna i flora fòssil no és concloent. Vicente (2000) proposa una edat entre el 
Miocè mitjà i superior, però Riba i Colombo (2009), entre altres autors, situen la sedimentació d’aquests 
materials al Miocè inferior (Burdigalià), per similitud amb els altres materials del Pla de Barcelona i de 
la depressió del Vallès-Penedès que tenen la mateixa edat. Riba i Colombo (2009) proposen que els 
materials es formaren en un ambient de fan-delta amb un tascó de sediments litorals a la base. 

Figura 4. Tall geològic modificat de Parcerisa et al. (2008), on es pot observar la distribució del Miocè inferior i mitjà del districte de les Corts  
per damunt del basament paleozoic; i el Miocè mitjà del districte de Sants-Montjuïc reposant damunt de materials triàsics en fàcies Buntsandstein.  

El tall es localitza al mapa de la Figura 1a.
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2.2 Unitats del Miocè mitjà 
Els materials del Miocè mitjà afloren a la muntanya de Montjuïc (Figs. 2 i 6). En el vessant SE de la 
muntanya es troba la falla del Morrot, que té direcció NE-SO. A la base de la muntanya hi ha gresos i 
conglomerats massius ben cimentats. Per sobre s’observen nivells margosos i a la part superior, sota el 
castell, hi ha capes de gresos massius de poca potència. Cap al NE, al sector de Miramar, s’observa que 
a la part alta de la sèrie estratigràfica hi ha un nivell margós blavós bastant potent, i per sobre es troben 
unes capes de gresos massius. 

Aquesta sèrie miocena, segons Parcerisa (2002) i Gómez-Gras et al. (2001), es pot dividir en 4 unitats 
litoestratigràfiques que de base a sostre són (Fig. 7): 

– Unitat de gresos i conglomerats del Morrot. A la base d’aquesta unitat hi ha dues capes de conglomerats 
massius i ben cimentats, separades per un nivell margós bioturbat de color crema. Tots aquests estrats 
són força horitzontals i tenen una elevada continuïtat lateral. Aquest primer tram té una potència apro-
ximada de 80 metres (Figs. 6 i 7). Per damunt del nivell margós bioturbat s’observen nivells de gresos 
i conglomerats amb bases erosives i incisions canaliformes en els estrats infrajacents, que incorporen 
fragments intraformacionals als estrats. La part alta d’aquest tram és formada per gresos de granulometria 
fina, que es caracteritzen per una cimentació diferencial amb trams fortament cimentats, els quals des-
taquen pel seu color vermell, i altres trams amb cimentació feble en forma de concrecions carbonàtiques 
de color ocre (Fig. 8a i 8b). La part alta d’aquest nivell de gresos és formada per una capa conglomeràtica 
d’un metre de potència, en la qual tots els còdols són intraformacionals (Fig. 8c), i que ha estat 

Figura 5. Aspecte de les unitats miocenes en sondatges de testimoni continu. a) Bretxes ocres del Miocè inferior amb còdols de pissarra situades  
entre 31 i 34 metres de profunditat del sondatge SIT-4 situat al districte de les Corts. b) Sorres compactes de color ocre del Miocè mitjà  

situades entre 25 i 28 metres de profunditat del sondatge SIT-4 situat al districte de Les Corts. c) Bretxes i argiles vermelles del Miocè inferior  
amb còdols de pissarra situades entre 42 i 45 metres de profunditat del sondatge SZF-11 situat al districte de Sants-Montjuïc. d) Sorres compactes  

de color ocre del Miocè mitjà situades entre 57 i 60 metres de profunditat del sondatge S-A situat al districte del Raval.  
La localització dels sondatges es pot trobar al mapa de la figura 1a.

A B

C D
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interpretada com una superfície transgressiva d’erosió (Parcerisa, 1999). Per sobre d’aquest segon 
tram, hi ha uns nivells formats per llims i margues bioturbades massives i, al damunt, hi ha una capa 
conglomeràtica silicificada que es pot seguir per tot l’aflorament, té molta continuïtat i es considerada 
una capa guia (Fig. 7). Des del punt de vista sedimentològic, els materials descrits al tram inferior de 
la unitat corresponen a dipòsits de plana deltaica, degut a la granulometria heterogènia que presenten, 
l’absència de fauna marina i la presència d’incisions canaliformes. Al tram superior, la presència 
d’incisions canaliformes indica dipòsits de plana deltaica corresponent a un delta de tipus trenat. 
Finalment, per sobre d’aquest tram superior, els materials corresponen a dipòsits de platja, ja que 
presenten una granolumetria fina i homogènia, amb presència de fauna marina i laminació tipus ripple.  

– Unitat de lutites, gresos i conglomerats del Castell. Aquesta unitat presenta una alternança de lutites 
amb gresos i conglomerats sorrencs ben cimentats (Fig. 6). Organitzats en 5 cicles grano i estratocreixents, 
d’entre 15 i 20 m de gruix, que es troben ben diferenciats en la sèrie estratigràfica de la muntanya de 
Montjuïc (Fig. 7). A la part inferior dels cicles es poden trobar unes capes de llims i argiles amb algun 
mol·lusc. En la vertical, aquestes capes passen a capes fines de gres, d’aspecte massiu i granolumetria 
homogènia mitja i grollera. A la part superior del cicle, hi ha capes granodecreixents de conglomerats 
sorrencs a gresos molt fins. També són capes massives i localment presenten estratificació encreuada 
o planar. Cada cicle presenta al capdamunt un nivell ferruginós intensament bioturbat. Per damunt 
dels cinc cicles hi ha un nivell de gresos i conglomerats massius, organitzats en 3 capes granodecreixents 
amb base erosiva. Entre el final dels 5 cicles i aquests gresos i conglomerats, ocasionalment, es pot 
trobar una capa de lutites (Fig. 9a). La major part de gresos i conglomerats d’aquests cicles destaquen 
per la seva intensa cimentació i els colors vermellosos. Tant en aquesta unitat com a la unitat infrajacent, 
de vegades es poden observar fòssils de gasteròpodes i bivalves que, si es troben a les parts ben ci-
mentades, han estat dissolts formant porositat mòldica (Fig. 9b). Finalment, per sobre hi ha calcisiltites 
bioturbades amb gasteròpodes i ostreids. Aquestes capes es troben intercalades amb margues. Al 
sostre del cicle, hi ha una crosta ferruginosa. Sedimentològicament, els cicles han estat interpretats 
com a cinc barres de desembocadura dipositades en un front deltaic proximal i progradant. Les crostes 
ferruginoses i bioturbades de cada cicle són degudes a l’exposició subaèria i les bases dels cicles són 
superfícies d’inundació. Els conglomerats i gresos superiors representen el reompliment de canals de 
plana deltaica. Les margues i calcisiltites massives amb fauna corresponen a dipòsits de platja.  

Figura 6. Front marítim (vessant sud-est) de la muntanya de Montjuïc. a) Part sud del front marítim de la muntanya situat  
entre el cementiri i la ronda litoral. La zona amb pendent més pronunciat i lliure de vegetació està formada per la Unitat de gresos  

i conglomerats del Morrot i s’estén lateralment per tota la franja baixa de la muntanya, passant per sota del far i fins al Morrot  
situat a la dreta de la imatge. Entre aquesta unitat i el Castell de Montjuïc s’observa una zona amb més vegetació,  

en la qual sobresurten alguns estrats; es tracta de la Unitat de lutites, gresos i conglomerats del Castell, la qual s’estén també  
pel vessant nord-oest de la muntanya. b) Part nord del front marítim de la muntanya. En primer terme, a la part esquerra  

de la imatge, destaca la zona del Morrot formada per la Unitat de gresos i conglomerats del Morrot, i per damunt fins  
al Castell de Montjuïc per la Unitat de lutites, gresos i conglomerats del Castell; cap a la dreta de la imatge, per damunt del Jardí de Cactus,  

destaquen les margues de color gris que formen la Unitat de margues de Miramar i, a sobre d’elles, a la zona del Mirador de l’Alcalde,  
s’hi troba la Unitat de lutites, gresos i conglomerats del Mirador.
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– Unitat de margues de Miramar. Es tracta d’un nivell de margues de color blau-verdós (Fig. 6). En els 
primers metres presenten abundant fauna, burrows i restes de plantes (Fig. 7). Aquesta unitat s’ha in-
terpretat com a dipòsits prodeltaics de caràcter transgressiu que dona pas a la unitat següent. La 
unitat presenta variacions laterals en la litologia, ja que lateralment passa de margues sorrenques a 
llims sorrencs amb fòssils, típic dels ambients prodeltaics. 

– Unitat de lutites, gresos i conglomerats del Mirador. Aquesta unitat aflora de manera discontínua. Està 
formada per gresos i conglomerats massius (Fig. 7). Els cicles són grano i estratocreixents i presenten 
alguns mol·luscs. S’interpreten com a barreres de desembocadura dipositades en un ambient de front 
deltaic proximal. 

Figura 7. Columna estratigràfica de la muntanya de Montjuïc,  
on s’individualitzen les quatre unitats litoestratigràfiques  

que formen el Miocè mitjà d’aquesta zona.

Tots els materials del Miocè mitjà de la muntanya de Montjuïc que tenen una mida de gra suficient per 
a ser permeables en el moment de la seva sedimentació es troben fortament cimentats degut a la 
circulació de fluids. Concretament, la cimentació s’ha produït per la precipitació de ciments de feldespat 
potàssic i de sílice (òpal, calcedònia i quars) (Fig. 10), que han transformat els sediments miocens en 
estrats de gresos i conglomerats molt competents i que han estat utilitzats extensivament en la construcció 
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de la ciutat de Barcelona des de l’època romana i fins a la segona meitat del segle XX. Alguns nivells de 
la sèrie de Montjuïc, els quals en origen no eren tan permeables, presenten cimentació diferencial (per 
exemple, a la part alta de la Unitat del Morrot), i s’interpreta que en aquests casos els fluids circulaven 
preferentment a través de les fractures i els plans d’estratificació, deixant les parts internes sense cimentar 
(Fig. 8a). El procés de silicificació que afecta els materials del Miocè mitjà de la muntanya de Montjuïc 
comporta una nova mobilització dels òxids de ferro i explica les coloracions vermelloses que presenten 
la major part de les capes miocenes (Figs. 8 i 9). 

Figura 8. Afloraments de gresos i conglomerats del Morrot. a). Cimentació diferencial de la part alta de la unitat. S’observa un cos lenticular de color  
ocre amb cimentació feble envoltat de gresos fortament cimentats amb tonalitats vermelloses. També es pot observar com les parts més ben cimentades 

tenen un comportament més fràgil i estan afectades per una intensa fracturació. b) Detall dels gresos poc cimentats de la part superior de la unitat. 
S’observen diversos nòduls i concrecions decimètrics cimentats per calcita. c) Detall dels conglomerats intraformacionals interpretats com una superfície 

transgressiva d’erosió (Parcerisa, 1999).

Figura 9. Afloraments de la Unitat de lutites, gresos i conglomerats del Castell. a) Part alta de la unitat, formada per nivells de gresos ben cimentats  
de tonalitats vermelloses; a la part superior esquerra de la imatge s’observa el nivell de calcisiltites de color ocre, el qual està poc cimentat  
i conté fòssils de gasteròpodes i bivalves. b) Detall d’un gres ben cimentat de la part alta de la unitat, en el qual s’aprecia porositat mòldica  

per la dissolució de closques d’ostreids i pectínids.
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Finalment, el Miocè cimentat de Montjuïc està afectat per falles i fractures que estan reomplertes de 
ciments amb diferent mineralogia. Segons Cantarero et al. (2020), a la part superior de la Unitat de lutites, 
gresos i conglomerats del Castell és on aquesta cimentació té el seu màxim desenvolupament (Figs. 11a 
i 11b). Els ciments que reomplen les diàclasis i falles són: 

– Òxids de ferro. El primer mineral a precipitar a les parets de les diàclasis i fractures acostuma a ser una 
pàtina d’òxids de ferro, els quals tenyeixen la paret de la fractura amb tonalitats vermelles (Figs. 11b, 
11c i 11d). 

– Baritina. La baritina es troba localment en algunes fractures sovint en forma d’una capa mil·limètrica 
de cristalls tabulars (Figs. 11c i 11d) però excepcionalment pot reomplir grans cavitats amb cristalls 
centimètrics. Els cristalls es disposen perpendiculars a la paret de la fractura i, de vegades, de manera 
divergent formant el que s’anomena “Rosa de Baritina”. 

– Sílice. La sílice, en forma d’òpal, calcedònia i quars, entapissa gairebé totes les fractures de la part alta 
de la muntanya de Montjuïc (Figs. 11c i 11d). Sovint segueix una seqüència de cristal·lització que 
s’inicia amb l’òpal, a continuació precipiten diverses varietats de la calcedònia i finalment el quars nor-
malment microcristal·lí (formant crostes centimètriques de sílex que fou emprat durant el Paleolític en 
la manufactura d’eines), però ocasionalment també formant cristalls mil·limètrics. La calcedònia sovint 
cristal·litza en forma de microestalactites (Fig. 11b), la qual cosa indica que la seva precipitació s’ha 
produït en un medi meteòric vadós on l’aigua circulava de dalt cap a baix (Cantarero et al., 2020). 

Algunes fractures presenten bretxes de reompliment formades per clasts silicificats de gresos adjacents. 
Aquestes bretxes estan cimentades per esferulites d’òpal de color marronós i per calcedònia. 

Gàmez (2007) realitza una síntesi de tota la informació del subsol de l’àrea meridional del Pla de 
Barcelona a partir de l’anàlisi de centenars de sondatges. Alguns d’aquests sondatges se situen a l’entorn 
de la muntanya de Montjuïc i l’autora hi descriu la presència de sediments del Miocè mitjà sense cimentar. 
Altres treballs (Daura-Ollé, 2008) indiquen la presència dels mateixos sediments del Miocè mitjà sense 
cimentar cap al nord de Montjuïc, constituint l’anomenat Mont Tàber, damunt el qual s’edificà la part vella 
de la ciutat de Barcelona (Fig. 5d). Parcerisa et al. (2008) proposen que el Miocè mitjà d’origen deltaic es 
troba en una franja allargada en direcció NE-SO i limitada per la falla normal del Morrot al SE i una altra 
falla normal al NO. Parcerisa et al. (2008) descriuen la presència de materials del Miocè mitjà, exclusivament 
al subsol, datats mitjançant microforaminífers, adossats a Collserola (al districte de les Corts) i situats 
damunt dels materials del Miocè inferior descrits prèviament (Fig. 4). Així doncs, el Miocè mitjà té continuïtat 
lateral al subsol del Pla de Barcelona més enllà de la muntanya de Montjuïc. La diferència principal radica 
en el fet que aquests materials estan fortament silicificats a Montjuïc (Parcerisa et al., 2001, Cantarero et 
al., 2020), mentre que, més enllà de Montjuïc, es troben al subsol en forma de sediments sense cimentar 
(Parcerisa et al., 2008). En general, les sorres no cimentades del Miocè mitjà que es correlacionen amb 
el Miocè de Montjuïc es poden reconèixer per la seva elevada densitat (Ventayol, comentari personal) i 
per la presència de trams amb tonalitats blanquinoses i, ocasionalment, vermelles (Parcerisa et al., 2008). 

Figura 10. Aspecte dels gresos silicificats de Montjuïc al microscopi en llum natural (a) i polaritzada (b). La mostra correspon a un gres de gra groller  
de la Unitat de lutites, gresos i conglomerats del Castell, en la qual s’observa una elevada porositat intergranular (de color turquesa a la imatge de l’esquerra)  

i una gran quantitat de fragments silícics afectats per ciments de quars i feldespat que els sobrecreixen.
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Malgrat l’existència de criteris diagnòstics, és molt probable que alguns informes geotècnics del subsol 
de Barcelona puguin interpretar aquest Miocè mitjà sorrenc com una unitat del Quaternari o fins i tot del 
Pliocè. 

3. Discussió 
La formació del Pla de Barcelona està estretament relacionada amb l’evolució tectònica del marge català 
del Solc de València (Roca i Guimerà, 1992) i es considera com una zona d’enllaç entre el horst de Gar-
raf-Montnegre i el graben de Barcelona (Bartrina et al., 1992, Roca et al., 1999). L’estructura geològica 
d’aquesta zona és relativament complexa, ja que la formen diverses unitats tectòniques menors, afectades 
per falles normals amb una orientació NE-SO i un salt sempre inferior als 500 metres (Llopis, 1942; Solé 
Sabarís, 1963; Medialdea Vega et al., 1975; Alonso et al., 1977; Roca i Casas, 1981, Lázaro-Salinas, 
2001). Així doncs, el Pla de Barcelona està limitat al NO pels Turons, la qual cosa ha provocat un 
enfonsament superior als 300 metres, i per la falla de Barcelona al SE, que és la responsable de 
l’enfonsament quilomètric que ha donat lloc al graben de Barcelona (Llopis, 1942; Roca i Casas, 1981). 

La formació d’aquestes falles normals s’atribueix a una fase d’extensió que s’inicià entre l’Oligocè 
tardà i el Miocè primerenc, amb una primera etapa de syn-rift que s’allarga fins al Burdigalià i una etapa 
posterior de post-rift que s’estén en el temps fins a l’actualitat (Roca et al., 1999). Durant l’etapa de post-

Figura 11. Aspecte dels ciments de fractura que afecten els gresos de Montjuïc a visu i a microscopi. a) Reompliment de sílex d’una diàclasi  
als gresos silicificats del Sot del Migdia. El gruix del reompliment és d’uns 2 centímetres i està format essencialment per quars microcristal·lí.  
b) Calcedònia precipitant en una diàclasi en forma de microestalactites. c) i d) Fotografia de microscopi en llum natural (c) i polaritzada (d),  
on s’observa el gres a la part inferior esquerra de la imatge; i tot seguit una sèrie de minerals precipitant a la fractura de forma seqüencial,  

començant per una pàtina d’òxids de ferro, cristalls tabulars de baritina i diverses varietats de sílice, des d’òpal (color marró en llum natural)  
fins a quars microcristal·lí a la part superior dreta de la imatge.
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rift, la sedimentació sobrepassa els grabens i recobreix parcialment els alts estructurals o les zones amb 
poc enfonsament, com és el cas del Pla de Barcelona, el qual ha estat reomplert en gran part per 
sediments d’edat plioquaternària (Marquès Roca, 1975; Simó et al., 2005; Gàmez et al., 2009). Tot i així, 
la presència de materials de l’Oligocè superior (Parcerisa et al., 2007) i de materials del Miocè inferior i 
mitjà permet afirmar que la zona del Pla de Barcelona ha actuat com un solc sedimentari al llarg de les 
mateixes etapes registrades al graben de Barcelona. 

Així doncs, la base del reompliment del graben de Barcelona és formada per unitats d’edat oligocena, 
formades en una conca de tipus collibè (piggy-back) en un context compressiu (Roca et al., 1999). 
Aquesta etapa compressiva queda registrada també en els materials del Turó de Montgat (Parcerisa et 
al., 2007). 

Tot seguit, la tectònica s’inverteix i, ja en un context d’extensió, durant l’etapa de syn-rift, el graben 
de Barcelona és reomplert per materials d’edat burdigaliana sedimentats en un ambient de ventalls 
al·luvials (Roca et al., 1999). Aquesta etapa queda registrada en forma de ventalls al·luvials, que probablement 
recobrien tota l’àrea del Pla de Barcelona i que ara trobem restringits als afloraments de Santa Coloma 
de Gramenet i Badalona i a les formacions de subsol identificades als districtes de Sants-Montjuïc i de 
Les Corts. 

Finalment, ja en una etapa de post-rift, la sedimentació s’estén cap als alts sedimentaris (Roca et al., 
1999) i es registren transgressions marines que afecten el graben de Barcelona i al graben del Vallès-
Penedès a partir del Languià (Bartrina et al., 1992; Roca et al., 1999). L’inici d’aquesta etapa queda registrada 
al Pla de Barcelona amb la presència dels sediments deltaics, els quals han estat identificats en l’aflorament 
(Montjuïc) i al subsol, i que s’estenen cap al NE i cap al SO de la muntanya de Montjuïc i també al districte 
de les Corts (Parcerisa et al., 2008). El canvi d’un ambient sedimentari de ventalls al·luvials al Burdigalià a 
un ambient deltaic al Serraval·lià es correspon amb la transgressió marina registrada al graben de Barcelona 
i, malgrat que la conca de drenatge del delta de Montjuïc es restringia a l’àrea de Collserola (Parcerisa, 
2002), la correlació dels materials identificats en aflorament i al subsol permet pensar en un cos deltaic re-
lativament important amb una mida similar a la que pot tenir actualment el Delta del Besós. 

Posteriorment a la sedimentació dels materials del Miocè, el Pla de Barcelona va patir un basculament, 
el qual feu emergir l’actual Turó de Montjuïc; delimitat al SE per la falla normal del Morrot, al N per una 
falla menor orientada E-O (Roca i Casas, 1981) i al SO per un conjunt de falles normals identificades mit-
jançant anàlisi de sondatges (Gàmez, 2007) i tècniques geofísiques (Lázaro-Salinas, 2001). Aquesta 
etapa de deformació és la causant de la intensa fracturació dels gresos i conglomerats silicificats de la 
muntanya de Montjuïc. D’altra banda, és la responsable de l’enfonsament de part d’aquests materials a 
suficient profunditat com per no ser detectats en els nombrosos sondatges realitzats al Pla de Barcelona; 
així com de l’erosió dels materials del Miocè poc cimentats, els quals han quedat posteriorment recoberts 
pels materials plioquaternaris. 

4. Conclusions 
Els materials del Miocè inferior i mitjà del Pla de Barcelona han estat identificats a diverses zones tant en 
afloraments com al subsol. Tots ells han estat afectats per una tectònica extensiva posterior, la qual ha 
provocat l’enfonsament i l’erosió de part d’aquests materials aïllant diferents blocs i dificultant la correlació 
entre ells. 

Els materials del Miocè inferior es troben als afloraments de la Serra de Can Mena (Santa Coloma de 
Gramenet) i del Turó de Càritx (Badalona), on formen una unitat detrítica de bretxes, gresos i lutites se-
dimentada en un ambient de ventalls al·luvials. Aquests materials no han pogut ser datats de forma 
concloent i s’atribueixen al Burdigalià per correlació amb altres unitats del Pla de Barcelona i del graben 
del Vallès-Penedès. 

Al subsol dels districtes de Sants-Montjuïc i de Les Corts del municipi de Barcelona també s’han 
identificat materials atribuïts al Miocè inferior. En ambdós casos, es tracta de bretxes i lutites sedimentats 
en ambients de ventall al·luvial i es troben per sota de materials atribuïts al Miocè mitjà. En el cas dels 
materials del districte de Sants-Montjuïc, s’ha pogut realitzar una datació amb micromamífers i s’ha con-
firmant la seva edat burdigaliana. 
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Els materials del Miocè mitjà són d’edat serraval·liana i estan formats per conglomerats, gresos, lutites 
i margues sedimentats en un ambient deltaic. Afloren a la muntanya de Montjuïc, on han estat datats mit-
jançant microforaminífers, i es troben també al subsol adjacent a la muntanya de Montjuïc estenent-se 
en direcció NE i SO i en una petita àrea del subsol del districte de Les Corts, on també han estat datats 
mitjançant microforaminífers.
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Resum 

S’ha estudiat el Pliocè del subsol del Pla de Barcelona a 
partir dels testimonis i registre fòssil (foraminífers) de 106 
sondatges geotècnics realitzats per a la construcció de 
diferents infraestructures recents de la ciutat. Les columnes 
litològiques d’aquests sondatges permeten distingir dues  
àrees sedimentàries pliocenes diferents, que es varen anar 
omplint simultàniament de dipòsits detrítics marins durant 
la transgressió zancliana: Barcelona-Besòs i Llobregat. A 
la primera, el Pliocè forma una sèrie dominantment sorrenca 
al subsol de Barcelona, que canvia lateralment a margues 
amb abundants intercalacions de sorra cap al Besòs. En 
conjunt s’identifiquen tres unitats litològiques: P1 de sorres 
i graves basals, P-2 de margues grises i sorres amb abun-
dants restes fòssils i estructures de bioturbació, i P-3 de 
sorres ocres amb graves. A l’àrea del Llobregat, la unitat 
basal pliocena no s’ha pogut identificar per insuficient lon-
gitud dels sondatges estudiats. La sèrie pliocena observada 
està principalment formada per les margues de la unitat 
P-2, amb poques intercalacions de sorra. La unitat superior 
P3 està poc desenvolupada i està principalment composta 
per llims ocres amb nivells subordinats de sorra amb grava. 
En conjunt, la sèrie pliocena cobreix una abrupta superfície 
erosiva excavada en els materials miocens, originada per 
la caiguda del nivell marí durant el Messinià. A la vegada, 
el sostre de la sèrie és tallada també per una superfície 
erosiva prequaternària, la qual ha escapçat la part superior 
de la sèrie que roman desconeguda. El registre fòssil de 
la unitat P2 és ric en espècies de foraminífers bentònics i 
planctònics, però no s’identifiquen les espècies clau per 
a una datació concloent. Permeten, no obstant i això, atri-
buir la part inferior-mitjana de la sèrie (unitats P1-P2) al 
Pliocè inferior basal. La unitat P3 no s’ha pogut datar per 
manca de registres fòssils. 

Paraules clau: Pliocè, Pla de Barcelona, sondatges, lito-
fàcies, foraminífers.

Abstract: Pliocene of Pla de Barcelona 

The Pliocene of the subsoil of the Barcelona plain has 
been studied based on cores and the fossil record (for-
aminifera) from 106 geotechnical excavations carried out 
for the construction of different recent infrastructures in 
the city. The lithological columns of these boreholes allow 
us to distinguish two different Pliocene sedimentary areas, 
which were simultaneously filled with marine detrital de-
posits during the Zanclean transgression: Barcelona-Besòs 
and Llobregat. In the former, the Pliocene forms a pre-
dominantly sandy series in the Barcelona subsoil, which 
changes laterally to marls with abundant sandy intercala-
tions towards the Besòs. Three lithological units can be 
identified: P1 of basal sands and gravels, P-2 of grey marls 
and sands with abundant fossil remains and bioturbation 
structures, and P-3 of ochre sands with gravels. In the 
Llobregat area, it has not been possible to identify the 
Pliocene basal unit due to the insufficient length of the 
boreholes studied. The Pliocene series observed consists 
mainly of the marls of unit P-2, with few sandy intercalations. 
The upper unit P3 is poorly developed and consists mainly 
of ochre siltstones with subordinate levels of gravelly sand. 
Overall, the Pliocene series covers an abrupt erosional 
surface, excavated in Miocene materials, originating from 
the lowering of the sea level during the Messinian. At the 
same time, the top of the series is also cut by a pre-Quat-
ernary erosional surface that has removed the upper part 
of the series and remains unknown. The fossil record of 
unit P2 is rich in benthic and planktonic foraminiferal species, 
but the key species are not identified by conclusive dating. 
They allow, however, to attribute the lower-middle part of 
the series (units P1-P2) to the lower basal Pliocene. Unit 
P3 could not be dated due to the lack of fossil records. 

Keywords: Pliocene, Pla de Barcelona, boreholes, litho-
facies, foraminifera.
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1. Introducció 
A la zona litoral central de Catalunya, el Pliocè està ben representat en diversos afloraments del Baix 
Llobregat i en el subsol del Pla de Barcelona i dels deltes del Llobregat i del Besòs. Els afloraments del 
Baix Llobregat han estat estudiats des d’antic per diferents autors i es coneixen bé, principalment des 
del punt de vista paleontològic (Almera, 1891 i 1894, Valenciano i Sanz, 1967, Civis, 1972, 1977a, 1977b, 
1979, Valle i Civis, 1977, Vicente Castells, 1978, Rodés i Bach, 1978, Gibert, 1995, Gibert i Martinell, 
1992, 1993, 1995, Corregidor et al., 1997, Martinell i Marquina, 1981, Martinell, 1988, Sanz de Siria, 
1994, García Fernández, 2000). No passa el mateix amb el Pliocè del Pla de Barcelona i els deltes pel 
fet que el seu coneixement ha estat condicionat a la més recent disponibilitat d’informació de subsol 
encara poc estudiada des del punt de vista geològic. 

A grans trets, el Pliocè del subsol del Pla de Barcelona, com també els afloraments del Baix Llobregat, 
és format per tres unitats litològiques principals: una unitat detrítica basal, unes margues grises inferiors 
riques en fòssils marins (fàcies del Plasencià) i uns llims i sorres ocres superiors (fàcies de l’Astià). Aquestes 
unitats estan molt desigualment representades a les diferents parts de la ciutat, amb importants variacions 
de potència i canvis laterals de fàcies, i amb una estratigrafia de detall que encara no es coneix bé. Són 
materials, a més, difícils de diferenciar dels del Miocè, doncs presenten característiques litològiques 
similars. Això ha fet que sovint, en molts estudis geològics i geotècnics de la ciutat, s’hagi considerat el 
Miocè i el Pliocè conjuntament com una mateixa unitat referida al “Terciari”. 

En un estudi anterior dels autors (Salvany i Aguirre, 2020) es descriuen els dipòsits neògens i quaternaris 
del Pla de Barcelona travessats per la línia de l’AVE, a partir dels sondatges que es varen fer per a la 
construcció d’aquesta infraestructura. En aquell estudi es fa una descripció relativament detallada de la 
sèrie pliocena i es presenten noves dades micropalentològiques (foraminífers) que permeten datar part 
d’aquesta sèrie en el subsol del Pla de Barcelona. També es fan algunes consideracions sedimentàries 
limitades a la perspectiva lineal del traçat de l’AVE. Com a continuació d’aquell estudi, en aquesta ocasió 
es pretén oferir una visió específica i més àmplia del Pliocè del Pla de Barcelona a partir de la informació 
litològica i paleontològica obtinguda de l’anàlisi de diversos sondatges de diferents obres subterrànies 
de la ciutat realitzades a les darreres dècades. 

2. Antecedents 
L’existència de dipòsits pliocens al Pla de Barcelona es coneix des de final segle XIX pels estudis d’Almera 
(1891, 1894), a partir dels afloraments de la zona sud de Barcelona i de les poblacions veïnes d’Esplugues 
i l’Hospitalet del Llobregat (Fig. 1). Els estudis de García Faria (1893) i Rubio i Kindelán (1909) descriuen 
per primera vegada els dipòsits pliocens del subsol de la ciutat. En el primer d’aquests estudis es descriuen 
els materials travessats per 27 pous per a la construcció d’una xarxa de clavegueram, d’entre 6 i 27,4 
m de longitud, que principalment tallen el Quaternari del Pla de Barcelona però que en part també 
penetren alguns metres en el Pliocè, sense aportar gaire informació sobre les seves característiques. A 
l’estudi de Rubio i Kindelán es descriuen 17 sondatges amb finalitats hidrogeològiques, excavats al Pla 
de Barcelona i també al Delta del Besòs, d’entre 25,3 i 173,6 m de longitud, amb una més detallada des-
cripció litològica dels materials travessats, fins i tot amb algunes dades paleontològiques. En aquest 
estudi, per sota del Quaternari s’identifiquen materials atribuïts al Pliocè de fins 140 m de potència a la 
Sagrera, sense arribar a la seva base. En menor mesura, també s’identifiquen materials del Miocè en els 
sondatges més propers a Montjuïc. 

Els estudis de Carandell (1921) i Bataller (1922) fan referència al Pliocè explicant que, durant aquest 
període, el Pla de Barcelona i el Baix Llobregat varen estar inundats pel mar, i que Montjuïc va constituir 
una illa que gradualment es va unir a la costa mitjançant la formació d’una barra de sorra o tómbol que 
hauria separat la zona marina de Barcelona de la que actualment ocupa el Delta del Llobregat. 

En els estudis posteriors de Llopis Lladó (1942, 1946) i Solé Sabarís (1963) sobre el Quaternari de 
Barcelona també es fa referència al Pliocè a partir d’observacions en afloraments i excavacions, però no 
aporten gaire més informació litològica que els autors anteriors. S’explica, no obstant i això que, en 
alguns indrets, els materials pliocens, i també quaternaris, es mostren deformats per la tectònica. 
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A partir de la dècada de 1960 i fins a la de 1990 es realitzen diversos estudis paleontològics sobre el 
Pliocè de l’àrea de Barcelona. Són de destacar els d’Alborch et al. (1980), que descriuen els foraminífers de 
les margues pliocenes de diversos sondatges pròxims a la Plaça de Cerdà, i els de Gillet i Vicente (1961), 
Vicente Castells (1966, 1979, 1986, 1990), Vicente i Fernández (1993) i Fernández i Vicente (1994), que 
principalment estudien la paleoflora de diferents afloraments i excavacions de la ciutat de Barcelona. Cal 
destacar l’estudi de Vicente (1986), en el qual es fa una síntesi del Pliocè del Pla de Barcelona a partir de les 
dades estratigràfiques i paleontològiques d’un total de 32 indrets de la ciutat descrits en estudis anteriors. 

A les darreres dècades, la construcció de les línies L9, L10 i de l’AVE, l’ampliació de la L5 i els projectes 
d’ampliació de les línies L2, L3, L6 i L8, han aportat abundant informació del subsol de Barcelona i de 
les poblacions veïnes. Part de la informació sobre el Pliocè travessat pels sondatges geotècnics d’aquestes 
obres ha estat presentada, entre d’altres, en els estudis de Gàmez (2007), Gàmez et al. (2009), Parcerisa 
et al. (2008), Riba i Colombo (2009) i Salvany i Aguirre (2020). 

3. Afloraments 
Fins a les primeres dècades del segle XX, bona part del Pla de Barcelona era zones de conreu travessades 
per una densa xarxa de rieres que penetraven fins algunes desenes de metres en els dipòsits quaternaris 
i arribaven a exhumar part del materials neògens o paleozoics subjacents. A la zona sud del Pla de 
Barcelona, algunes d’aquestes rieres arribaven a penetrar fins a alguns metres de profunditat en el Pliocè 
però, a mesura que ha anat creixent l’àrea metropolitana de Barcelona, aquests afloraments han anat 
sent coberts i actualment ja gairebé han desaparegut del tot. Amb data del present estudi, només queda 
part dels afloraments del Torrent d’Esplugues (Figs. 2a, 2b) i de la Torrassa (Fig. 2c). També han desaparegut 
totalment els afloraments propers a la muntanya de Montjuïc (Plaça d’Espanya, Hostafrancs). El Pleistocè 
aflora encara a diferents trams dels antics torrents d’Esplugues i de Can Clota, i també en alguns trams 

Figura 1. Mapa geològic simplificat de l’àrea de Barcelona amb la localització dels sondatges i talls representats a les Figures 6 a 11.  
Els punts 1 i 2 corresponen a la situació dels afloraments del Torrent d’Esplugues i la Torrassa representats a la Figura 2.
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de l’escarpament que delimita el marge sud del Pla de Barcelona, així com en diversos barrancs de la 
zona d’enllaç del Pla de Barcelona amb Collserola. Des de Sant Feliu del Llobregat cap al NO, el Pliocè 
encara es pot reconèixer bastant bé en el fons de diversos barrancs que travessen zones encara poc 
construïdes (Fig. 2d). 

El tall del Torrent d’Esplugues va constituir un dels millors afloraments de Pliocè del Pla de Barcelona. 
El Pliocè aflorava de manera contínua al llarg de vora 2 km, per sota del Pleistocè. El contacte entre 
aquestes dues unitats es podia veure com una superfície erosiva molt irregular (Llopis Lladó, 1942). A la 
part que encara es conserva d’aquest aflorament, el Pliocè el formen llims sorrencs ocres que contenen 
abundants nòduls i concrecions carbonatades (Fig. 2a). Associat al contacte entre les dues unitats hi ha 
una crosta carbonatada d’uns 50 cm de gruix força contínua. 

L’aflorament de la Torrassa es troba en el front del graó del Pla de Barcelona, dins del Parc de la 
Torrassa (Fig. 2c). Tot i que és un aflorament de pèssima qualitat, permet identificar clarament els llims 
sorrencs ocres de la part superior del Pliocè, per sota de les argiles rogenques del Pleistocè. Probablement 
aquest aflorament desapareixerà aviat quan es completin les obres d’enjardinament d’aquest Parc. 

Figura 2. Afloraments pliocens del marge SO del Pla de Barcelona, descrits a l’apartat 3: a) Parc dels Torrents (Esplugues de Llobregat).  
S’observen els llims ocres de la unitat P-3 amb abundants nòdols de carbonat i, per sobre, les graves rogenques del Pleistocè.  

b) camp d’esports Salt del Pi (Esplugues de Llobregat). S’observen les sorres i els llims ben estratificats de la unitat pliocena P-3.  
c) Parc de la Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat).  S’observen els llims grisos de la unitat pliocena P-2.  

d) Can Miano (Sant Feliu del Llobregat, foto de Xavier Castelltort). S’observen els llims ocres amb intercalacions sorrenques  
de la unitat pliocena P-3 i, per sobre, mitjançant un contacte erosiu molt net, les graves rogenques del Pleistocè.

L’aflorament del Mont Tàber (Fig. 1) ha estat cobert per construccions des dels inicis de la ciutat a 
l’època romana i, per tant, no l’ha pogut estudiar cap geòleg en detall. En alguns estudis, aquest aflorament 
s’ha atribuït al Pliocè i, en d’altres, al Miocè. Malauradament, és una zona sense informació de sondatges. 
El jaciment paleontològic de la Plaça de la Catedral, format per restes vegetals i de fauna marina entre 
margues grises i verdoses, ha estat atribuït al Pliocè per Vicente (1990). Tot i acceptant aquesta atribució 
(les restes fòssils no són determinants), tot sembla indicar que el Mont Tàber i zones perifèriques cobertes 
pel Quaternari serien una prolongació del Miocè de Montjuïc, i que aquest jaciment seria un recobriment 
pliocè adossat al marge NO del Mont Tàber. 
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4. Material estudiat 
A la Taula 1 hi ha una relació dels sondatges estudiats. Són sondatges geotècnics realitzats amb recuperació 
contínua de testimoni, de fins 70 m de longitud. Una part d’aquests sondatges han estat testificats i mostrejats 
directament pels autors. La informació utilitzada dels altres sondatges ha estat facilitada per les empreses 
que els han fet. En el primer cas, la testificació s’ha fet a ull nu amb un mateix criteri sedimentològic, tenint 
en compte les característiques texturals i composicionals dels materials travessats, així com les estructures 
sedimentàries i restes fòssils que s’hi han pogut reconèixer. També s’han estudiat algunes mostres de sorra 
i de gres al microscopi òptic (làmina prima), i s’han fet algunes difraccions de raig-x de la fracció argila 
(agregats orientats) de llims i de margues. Les descripcions realitzades per les empreses són d’un grau de 
detall molt variable però, en general, suficients pels propòsits del present estudi. 

TAULA 1. Relació dels sondatges representats a les figures del present estudi. S’indiquen amb asterisc (*) els 
sondatges testificats i mostrejats pels autors. 

Marge NO del Pla de Barcelona (Fig. 6) 
 
 SE-13                                         2001        ?                           AVE                                    c. Mallorca / c. Aribau            42,00         429528      4582386     33,00 
 EG                               *             2010        ?                           AVE                                    c/ Enric Granados                  51,00         429538      4582569     37,19 
 SE-15                                        2001        ?                           AVE                                    c/ Mallorca / c. Balmes           60,00         429746      4582552     34,50 
 S-F                              *             2009        ?                           AVE                                    c/ Provença / la Pedrera         42,00         429957      4582965     37,89 
 MD-260                       *             2010        ?                           AVE                                    c/ Provença / Diagonal          54,00?        430219      4583231     36,99 
 S-J                              *             2009        ?                           AVE                                    c/ Mallorca / S. Família           42,00         431044      4583839     30,07 
 EI-130                         *             2009        ?                           AVE                                    c. Mallorca / c. Padilla            60,00         431254      4584071     28,71 
 PM                              *             2009        ?                           AVE                                    Passatge Mallet                      36,00         432180      4584980     18,50 
 EX2                             *             2010        ?                           AVE                                    Estació de la Sagrera             63,00         432630      4585687     15,13 
 
Marge SE del Pla de Barcelona (Fig. 7)                                                                                                                                                                                    
 
 S-7                              *             2002        Geotec-262          Centre com. Les Arenes     Plaça d’Espanya                    41,20         428897      4580912     29,10 
 S-6                              *             2017        Applus+                Ampliació L8, FGC             Gran Via / c. Llançà                35,00         429042      4580912     25,50 
 S-8                              *             2017        Applus+                Ampliació L8, FGC             Gran Via / c. Viladomat           40,00         429512      4581374     18,40 
 S-9                              *             2017        Applus+                Ampliació L8, FGC             Gran Via / c. Urgell                 40,00         429541      4581457     18,40 
 SRI-10                         *             2009        Geotec-262          Túnel maniobres FGC         Plaça de Catalunya                66,00         430692      4581988     15,00 
 SRI-13                         *             2009        Geotec-262          Túnel maniobres FGC         Plaça Urquinaona                   55,00         430846      4582249     16,83 
 S-1                                             2009        CECAM                Intercanviador Arc Triomf    Avda. Vilanova                        42,00         431483      4582597      7,00 
 S-7                              *             2012        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça Glòries                          45,00         431990      4583804     13,90 
 S-6                              *             2012        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça Glòries                          50,00         432090      4583906     13,80 
 
Marge SO del Pla de Barcelona (Fig. 8)                                                                                                                                                                                   
 
 S-1                              *             2016        Bosch&Ventayol    Laboratori geofísica UB      Poliesportiu UB                      33,00         425290      4581350     75,00 
 ME-S1                         *                ?            Geotec-262          L9                                      Mini Estadi FCB                      49,00         426189      4581280     50,50 
 SIT-5                                          2002        Geotec-262          L9                                      c. Cardenal Reig                     66,80         426283      4581220     49,25 
 SIT-6                                          2002        Geotec-262          L9                                      Tr. les Corts / c. Danubi          70,10         426312      4580935     44,71 
 S2-F0825L15IN          *                ?            ?                           L9                                      c. Estruc                                 60,00         426220      4580570     47,30 
 SIT-9                                          2002        Geotec-262          L9                                      c. Vallparda                            60,00         426151      4580291     33,00 
 S2-E0762R09IN          *                ?            ?                           L9                                      Estació metro la Torrassa       51,00         426044      4579984     24,30 
 SIT-24                                        2002        Geotec-262          L9                                      c. Aprestadora / c. Rosell       60,40         426733      4579266      7,00 
 SZF-16                        *             2011        Bosch&Ventayol    L9                                      c. Bacardí                               51,00         427126      4579396      7,76 
 
Estació de Sants (Fig. 9)                                                                                                                                                                                                            
 
 S-H                                            2002        SERGEYCO          AVE                                    Plaça de Sants                       25,00         427679      4580729     30,40 
 S-19                                           2004        GEOCISA              AVE                                    Plaça de Sants                       20,50         427739      4580819     31,60 
 S-4                                             2006        GEOCISA              Estació de Sants                c. Badalona / c. C.Bell-lloc     36,00         427932      4581195     31,00 
 S-2                                             2006        GEOCISA              Estació de Sants                c. Viriat                                   34,60         428057      4581313     31,00 
 S-2                              *             2012        ?                           AVE                                    Plaça Països Catalans            30,00         428305      4581379     20,00 
 S-3                              *             2012        ?                           AVE                                    Plaça Països Catalans            20,00         428332      4581383     20,00 
 SP-1                                          2005        RSE                      AVE                                    c. Provença / c. Tarragona     20,00         428373      4581400     31,00 
 SP-2                                           2005        RSE                      AVE                                    c. Provença / c. Llançà           20,70         428414      4581468     32,50 
 SP-3                                           2005        RSE                      AVE                                    c. Provença / c. Vilamarí         20,00         428499      4581553     32,00 
 
Estació de la Sagrera (Fig. 10a)                                                                                                                                                                                                
 
 S-7                                                                                                                                                                                                                                                  
 Pz-7I                                          2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             40,00         432483      4585667     15,42 
 Pz-2I                                          2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             41,00         432519      4585696     15,18 
 Pz-3I                                          2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             40,00         432548      4585806     15,17 
 Pz-9I                                          2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             40,20         432512      4585868     15,13 
 Pz-101                        *             2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             41,20         432513      4585868     22,08 
 S-14                                          2007        CECAM                AVE                                    Estació de la Sagrera             70,00         432597      4586079     18,00 
 PZ-6I                                          2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             40,20         432605      4586101     15,88 
 SM-85                                        2000        RSE                      L9                                      c. Sagrera                              35,10         432596      4586210     22,66 
 SPC-9                                       2002        GEOS                   L9                                      Estació de la Sagrera             35,00         432423      4585777     19,56 
 SM-86                                        2000        RSE                      L9                                      c. Sagrera                              34,90         432671      4586368     23,30 
 SG-6                                          2003        RSE                      L9                                      Estació de la Sagrera             43,00         432679      4586391     23,70 
 SG-3                                          2003        RSE                      L9                                      Estació de la Sagrera             40,20         432687      4586503     23,30 
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Estació de la Sagrera (Fig. 10b)                                                                                                                                                                                                
 
 SB-2                                              ?            ?                           L9                                                                                    45,00         431742      4585947     36,10 
 SE-AVPC-1                                2007        Aragonesa Sond.  L9                                      c. Felip II - Concep. Arenal     55,00         431857      4585934     33,57 
 SM-80                                       2000        RSE                      L9                                      c. Felip II - Avda. Meridiana    45,10         431921      4585898     31,90 
 SBG-5                                        2005        RSE                      L9                                      c. Felip II                                 40,00         432047      4585928     28,09 
 SBG-6                                       2005        RSE                      L9                                      c. Felip II                                 42,00         432066      4585904     27,48 
 SM-81b                                      2000        RSE                      L9                                      c. Hondures                           41,60         432147      4585860     24,93 
 SPC-2                                       2002        GEOS                   L9                                                                                     39,13         432160      4585840     24,80 
 SBG-4                                        2005        RSE                      L9                                      c. Hondures                           40,00         432177      4585794     25,64 
 SM-82                                        2000        RSE                      L9                                      c. Hondures                           41,30         432247      4585783     23,00 
 SBG-3                                       2005        RSE                      L9                                      c. Ciutat d’Elx                         40,00         432290      4585805     22,49 
 SPC-9                                        2002        GEOS                   L9                                                                                    35,00         432423      4585777     19,56 
 S4C0254R08IN                         2008        GGP                     L9                                                                                    42,00         432444      4585789     19,53 
 SPC-7                                        2002        GEOS                   L9                                                                                    37,10         432472      4585769     14,90 
 Pz-3I                                          2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             40,00         432548      4585806     15,17 
 S-6                                             2006        GPO                     AVE                                    Estació de la Sagrera             40,50         432599      4585799     15,70 
 EX3                             *             2010        GEOCISA              AVE                                    Estació de la Sagrera             60,30         432649      4585791     15,93 
 Pz-3D                                        2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             40,20         432687      4585831     14,45 
 Pz-6D                                        2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             40,20         432793      4585847     12,69 
 Pz-9D                                        2010        LOSAN                 AVE                                    Estació de la Sagrera             60,00         432874      4585874     13,22 
 
Via Trajana (Fig. 10c)                                                                                                                                                                                                                  
 
 SG-3                                          2003        RSE                      L9                                      Estació de la Sagrera             40,20         432687      4586503     23,30 
 SBG-9                                        2005        RSE                      L9                                      Via Trajana                              32,00         432767      4586571     23,17 
 SG-7                                          2003        RSE                      L9                                      Via Trajana                              43,00         432821      4586630     24,50 
 SBG-8                                        2005        RSE                      L9                                      Via Trajana                              30,00         432937      4586638     19,95 
 SBG-7                                       2005        RSE                      L9                                      Via Trajana                              26,00         433013      4586623     16,59 
 S4C0132R12IN                         2006        RSE                      L9                                      Via Trajana                              27,00         433047      4586639     15,90 
 S4C0129L10IN                         2006        RSE                      L9                                      Via Trajana                              25,50         433076      4586611     15,90 
 SG-8                                          2003        RSE                      L9                                      Via Trajana                              42,50         433139      4586632     14,40 
 SG-12                                        2003        RSE                      L9                                      Via Trajana                              46,80         433175      4586635     13,20 
 SG-24                                        2003        RSE                      L9                                      Via Trajana                              29,00         433247      4586639     12,08 
 SG-11                                        2003        RSE                      L9                                      Via Trajana                              53,00         433279      4586633     11,40 
 TS-PA-1(35)R                            2004        RSE                      L9                                      Via Trajana                              35,00         433309      4586653     11,50 
 S-4                                             2002        Bosch&Ventayol    L4                                      Via Trajana                              25,10         433372      4586618     14,40 
 S-9                                             1994        ?                           ?                                        Avda. del Ferrocarril                40,00         433464      4586626     10,00 
 S-14                                           1997        Bosch&Ventayol    ?                                        Avda. del Ferrocarril                30,00         432596      4586078     10,80 
 S-20                                           1998        Bosch&Ventayol    ?                                        Avda. del Ferrocarril                28,80         433650      4586541     10,50 
 S-23                                          1999        Bosch&Ventayol    ?                                        Avda. del Ferrocarril                30,00         433650      4586541     10,40 
 S-8                                             1995        Bosch&Ventayol    ?                                        Avda. del Ferrocarril                35,00         433710      4586535      9,20 
 S-12                                           1995        Bosch&Ventayol    ?                                        Avda. del Ferrocarril                27,80         433796      4586472      9,00 
 
Plaça de les Glòries (Fig. 11)                                                                                                                                                                                                     
 
 S-2                              *             2013        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                39,00         431869      4583739     13,30 
 S-3                                             2011        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                15,00         431874      4583755     14,00 
 S-1                              *             2013        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                30,00         431915      4583758     13,40 
 S-7                              *             2013        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                45,00         431990      4583804     13,90 
 S-3                              *             2013        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                30,00         431999      4583829     14,70 
 S-4                              *             2013        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                51,00         432055      4583866     14,80 
 S-5                              *             2013        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                25,00         432062      4583890     14,65 
 S-6                              *             2013        Bosch&Ventayol    Túnel Glòries                       Plaça de les Glòries                50,40         432089      4583905     13,80 
 S2R                                            2008        LOSAN                 Torre Ona                           Avda. Diagonal                       45,00         432199      4583945     10,80 
 S3R                                           2008        LOSAN                 Torre Ona                           Avda. Diagonal                       45,00         432234      4583943      8,90 
 S4R                                            2008        LOSAN                 Torre Ona                           Avda. Diagonal                       45,00         432247      4583957      9,00 
 S5R                                            2008        LOSAN                 Torre Ona                           Avda. Diagonal                       45,00         432277      4583968      9,00 
 SS-5                                          1992        Geotecnia             Zona Comercial Glòries      Avda. Diagonal                       60,00         432323      4583975     -4,63 
 S-21                                           1992        Geotecnia             Zona Comercial Glòries      Avda. Diagonal                       30,00         432361      4583985     -1,20 
 SS-9                                           1992        Geotecnia             Zona Comercial Glòries      Avda. Diagonal                       70,00         432391      4583994     -4,85 
 S-20                                           1992        Geotecnia             Zona Comercial Glòries      Avda. Diagonal                       30,00         432436      4584004     -3,46 
 SS-10                                        1992        Geotecnia             Zona Comercial Glòries      Avda. Diagonal                       60,00         432460      4584013     -4,83 
 SS-12                                         1992        Geotecnia             Zona Comercial Glòries      Avda. Diagonal                       60,00         432500      4584033     -3,41 
 SS-13                                         1992        Geotecnia             Zona Comercial Glòries      Avda. Diagonal                       76,00         432534      4584054     -3,30 

Per analitzar el contingut micropaleontològic i intentar precisar l’edat dels sediments estudiats segons 
les associacions de foraminífers planctònics s’han analitzat 22 mostres agafades de diferents testimonis 
atribuïts al Pliocè (Fig. 6, 7, 8, Taula 2). També s’ha fet una anàlisi quantitativa de les associacions de fo-
raminífers bentònics, la qual ha permès fer consideracions sobre l’ambient de deposició. Un cop garbellades 
les mostres s’ha estudiat la fracció per sobre de 0,124 mm. Per a la majoria de mostres ha estat possible 
calcular la relació entre foraminífers planctònics i bentònics (P/B), obtinguda com a percentatge (P/B = 
(P/P+B)*100). Aquest valor pot utilitzar-se com una aproximació per estimar paleobatimetries (vegeu 
revisió recent feta per Pérez Asensio, 2021). 
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5. Litofàcies 
Els materials pliocens del Pla de Barcelona són sediments detrítics inconsolidats amb representació de 
tot l’espectre granulomètric, des de graves centimètriques fins a margues i argiles. També hi ha alguns 
nivells consolidats de gres i de carbonats. 

– Graves: normalment són petites graves de mida inferior a 1 cm, però també n’hi ha de centimètriques 
(Fig. 3a, 3b). En tots els casos sempre es tracta de graves quarsítiques, blanques o grises, molt ben 
rodades. Ocasionalment, també poden ser de fragments d’altres tipus de roques metamòrfiques. Es 
presenten sempre disperses entre sorra gruixuda, i menys freqüentment entre sediments més fins. 

– Sorra: inclou totes les mides granulomètriques, formant capes generalment amb un bon grau de selecció. 
Les capes de sorra gruixuda donen colors blancs a ocres, i són relativament netes en matriu fina (Fig. 
3c). Solen englobar grànuls i petites graves d’alguns mil·límetres. Les capes de sorra mitjana i fina són 
més impures i tenen colors dominantment ocres o gris verdosos, amb freqüents taques ocres o 
ataronjades. Sovint contenen fòssils marins i estructures de bioturbació (Fig. 3d). Les mostres de sorra 
analitzades en làmina prima permeten diferenciar tres microfàcies: (1) sorres de tipus arcòsic, compostes 
dominantment per quars i quantitats menors de feldespats i miques. Els grans de quars són monocristal·lins, 
tenen formes anguloses i solen presentar extinció ondulant. Els feldespats són dominantment sòdics, i 
es presenten normalment bastant alterats. També n’hi ha de plagiòclasi i de microclina, tot i que menys. 
Les miques són majoritàriament de biotita, però també hi ha moscovites. De manera subordinada, 
també hi ha en proporcions molt variables minerals opacs (pirita, òxids de Fe), minerals pesants i algun 
fragment esporàdic de roca metamòrfica. Hi ha matriu filosilicatada relativament abundant, especialment 
a les sorres de mida de gra més fina. (2) sorres de tipus litarenita. Són similars al cas anterior, però amb 
una abundància relativament superior de fragments de roca. Aquests fragments tenen formes arrodonides 

Figura 3. Litofàcies representatives  
del Pliocè del Pla de Barcelona:  
a) nivell amb petites graves  
metamòrfiques en el sondatge S-1  
del poliesportiu de la UB,  
a 28 m de profunditat.  
b) graves silícies ben rodades amb 
abundant matriu de sorra gruixuda,  
en el sondatge S-7 de la Plaça  
de les Glòries, a 32,3 m de profunditat.  
c) sorra gruixuda amb grànuls i petites 
graves quarsítiques, al sondatge S-10  
de la línia L8, a 31,5 m de profunditat.  
d) sorra fina llimosa amb taques ocres, al 
sondatge PA-134 de l’AVE,  
al Carrer de Padilla, a 38,8 m  
de profunditat.  
e) gres amb fragments de closques  
de bivalves, al sondatge S-6 de la L8,  
a 11 m de profunditat.  
f) llim amb làmines centimètriques de 
sorra, al sondatge S-3 de la Plaça de les 
Glòries, a 29 m de profunditat.  
g) llim ocre laminat, al sondatge S-2B  
de l’AVE a la Torrassa, a una profunditat 
de 26,8 m de profunditat (unitat P3, 
Llobregat). Secció dels testimonis = 6 cm.
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Figura 4. Estructures sedimentàries representatives del Pliocè del Pla de Barcelona:  
a) Marga gris laminada (ripples) al sondatge S-937 de l’AVE a la Torrassa, a 31,5 m de profunditat (unitat P2, Llobregat).  

b) Seccions de burrows en margues del sondatge PA-260 de l’AVE, al Carrer del Bruc, a una profunditat de 66 m (unitat P2, Besòs).  
c) Burrows en un nivell de llim del sondatge EI-130, del Carrer de Padilla, a 15 m de profunditat.  

d) Burrow en un nivell d’argila del sondatge S-3 de la L8, a la cruïlla dels carrers de Llançà i Diputació, a 5 m de profunditat (unitat P3c).  
e) Burrow en un nivell de marga del sondatge S-2 de la Plaça de les Glòries, a 33,5 m de profunditat.  

f) Fragments de matèria orgànica en un nivell de sorra fina al sondatge S-8 de la L8 de la Gran Via, a una profunditat de 38,7 m. Secció dels testimonis = 6 cm.

Figura 5. Litofàcies representatives del Pliocè  
del Pla de Barcelona:  

a) argila beige amb làmines carbonatades (blanc)  
en el sondatge S-937 de l’AVE, a la Torrassa,  

a 19 m de profunditat (unitat P3, Llobregat).  
b) llim ocre amb nòdols de carbonat al sondatge PA-134 

de l’AVE, al Carrer de Padilla, a 11,9 m de profunditat.  
c) llim ocre carbonatat al sondatge SR-47 de l’AVE,  

a la Torrassa, a 26,8 m de profunditat  
(unitat P3, Llobregat). Secció dels testimonis = 6 cm.
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i són principalment quarsítics, però també n’hi ha de pissarra i corniana. La matriu és també relativament 
abundant i filosilicatada. (3) sorres bioclàstiques, amb fragments de roca més o menys abundants. Els 
bioclastos són principalment fragments de bivalves, però també de gasteròpodes, equinoderms (pues 
d’eriçó), foraminífers i d’altres sense identificar. 

– Gres: forma capes primes, normalment de 5 a 30 cm de potència, intercalades entre capes més 
potents de sorra. Estan fortament cimentades. Sovint són rics en bioclastos (Fig. 3e). Són generalment 
de mida de gra de sorra gruixuda. En làmina prima s’observa que el ciment és de calcita, amb textura 
esparítica o microesparítica. 

– Llim: forma capes de fins a uns pocs metres de gruix, intercalats en capes de sorra més potents, o bé 
trams individuals de fins algunes desenes de metres de potència. En el primer cas, són llims de color gris 
verdós que contenen quantitats variables de sorra, dispersa en el llim o bé formant làmines mil·limètriques 
o centimètriques (Fig. 3f). En el segon cas, són llims ocres molt purs, normalment laminats (Fig. 3g). 

– Marga: forma trams molt potents i uniformes de color gris fosc, amb intercalacions de sorres margoses 
generalment fines, però també de gra mitjà o gruixut. Són massives però sovint també estan laminades, 
amb ripples (Fig. 4a) i amb estructures de bioturbació. La bioturbació la formen traces de sorra de 
color ocre o ataronjat que destaquen sobre el color gris de la marga (Figs. 4b, 4c. 4d, 4e). També hi 
ha nivells rics en fragments de matèria orgànica de color negre (Fig. 4f). Són margues riques en fòssils 
(bivalves, gasteròpodes, escafòpodes, coralls, etc.) i microfòssils (foraminífers) marins. 

– Argila: forma nivells generalment inferiors a mig metre de potència, de color beige, molt plàstics, massius 
o laminats (Fig. 5a). A les mostres de llim i marga analitzades per difracció de raig-X s’observa que el 
mineral dominant és sempre la illita (entre el 30 i 70% de la mostra), amb quantitats variables de 
caolinita, esmectita i altres silicats com el quars, l’albita i la microclina; així com calcita, la qual abunda 
a les mostres de marga. 

– Carbonats: són un producte d’alteració (paleoedafització) del sostre de la sèrie pliocena que afecta prin-
cipalment als materials més fins (llims, argila, sorra fina) en grau variable. Aquesta alteració penetra fins 
alguns metres a la sèrie pliocena per sota de la superfície erosiva prequaternària. Es presenta en forma 
d’agregats nodulars o bé de masses irregulars, de color blanc i composició calcítica (Fig. 5b, 5c). 

 

6. Litoestratigrafia 
La distribució dels materials pliocens del subsol del Pla de Barcelona permet diferenciar quatre zones (Fig. 1): 

– Zona A: correspon a la part central del Pla de Barcelona i s’estén des del Delta del Besòs fins al Delta 
del Llobregat. En aquesta zona per sota del Quaternari tots els sondatges estudiats travessen el Pliocè. 
Sovint els sondatges finalitzen abans d’arribar a la base d’aquesta unitat sense poder conèixer el des-
envolupament complet de la sèrie. En altres casos s’arriba fins a la base del Pliocè i els materials 
subjacents que generalment són miocens, però també poden ser paleozoics. 

– Zona B: correspon a la franja costanera del Pla de Barcelona, des de la Zona Franca fins al Parc de la 
Ciutadella. En aquesta zona no hi ha Pliocè. Per sota del Quaternari, els sondatges tallen el Miocè amb 
fàcies similars a les que afloren a Montjuïc, i ocasionalment també a les fàcies continentals del Miocè 
inferior o el Paleozoic (Salvany, 2013, Filbà et al., 2016). És el que nomenarem massís de Montjuïc, del 
qual la muntanya de Montjuïc constitueix la seva part més elevada on afloren els seus materials. El 
contacte entre aquest massís i l’anterior zona és relativament lineal, amb una orientació NE-SO. A 
l’estudi de Llopis-Lladó (1942) s’interpreta aquest contacte com una falla normal que hauria enfonsat 
el bloc del NO respecte al del SE. 

– Zona C: correspon al peu de mont dels relleus paleozoics de Collserola i dels turons. En aquest cas, 
per sota del Quaternari hi tenim directament el substrat paleozoic, format per roques granítiques, me-
tamòrfiques o sedimentàries. El límit d’aquesta zona amb l’A és bastant indefinit i sembla correspondre 
a una antiga superfície erosiva fossilitzada pels sediments quaternaris, difícil de precisar amb la informació 
de subsol disponible. L’estudi de Gillet i Vicente (1961) indica que els sediments pliocens haurien arribat 
a cobrir en part també aquesta zona (jaciment pliocènic del barri de Vilapiscina, al peu del Turó de la 
Peira), però l’erosió prequaternària els hauria eliminat pràcticament del tot. 

– Zona D: correspon a una part de l’Eixample per sota de la Diagonal i també una part del barri de les 
Corts. Aquesta és una zona complexa, difícil de caracteritzar, a causa d’una insuficient informació del 
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subsol. En bona part, els materials per sota del Quaternari són atribuïbles al Miocè, però localment es 
tallen també materials que poden correspondre al Pliocè, en forma d’enclavaments aïllats difícils de 
correlacionar entre si i amb els de la zona A. Els límits d’aquesta zona amb les zones A i C veïnes són 
difícils de precisar. En aquesta zona sembla que s’intersecten la superfície erosiva prepliocena i la post-
pliocena, la qual cosa complica força l’estructura sedimentària d’aquesta part del Pla de Barcelona. 

Les unitats litoestratigràfiques del Pliocè de la zona A es poden caracteritzar força bé pel fet que 
aquesta zona ha estat perforada per nombrosos sondatges relativament profunds per a la construcció 
de diverses obres subterrànies. Les seves característiques són les següents: 

6.1 Marge nord-oest del Pla de Barcelona 
Els sondatges de la línia de l’AVE pels carrers de Provença i Mallorca, des del Carrer de Muntaner fins a 
l’estació de tren de la Sagrera (Fig. 6), permeten reconèixer bé bona part de la sèrie pliocena del marge 
NO del Pla de Barcelona (Salvany i Aguirre, 2020). En aquest tram de la línia de l’AVE, els sondatges 
tallen primerament el Quaternari amb una potència variable, d’entre 10 i 35 m, i després la sèrie pliocena 
fins a profunditats que superen els 60 m, sense assolir la seva base (recordem que a la Sagrera, segons 
l’estudi de Rubio i Kindelán, el Pliocè supera els 140 m). Únicament alguns sondatges més propers al 
Carrer de Muntaner arriben a la base de la sèrie i penetren alguns metres en la sèrie miocena subjacent, 
que en aquesta part de la ciutat es troba a una cota més alta. La correlació de sondatges permet 
reconèixer tres unitats litològiques pliocenes: 

Figura 6. Correlació  
de sondatges de la línia de 

l’AVE, en el marge NO  
del Pla de Barcelona.  

Vegeu la Figura 1  
per a la localització, i la 

Figura 9 per a la llegenda.
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– Unitat inferior (P1), composta per sorres bioclàstiques, de color ocre, amb graves de fins a 4 cm, que 
intercalen alguns nivells menors de gres i llim. La potència és de fins a 13 m en el sondatge EG. Es 
disposa en contacte net sobre argiles miocenes i cap a munt passa gradualment a les fàcies grises de 
la següent unitat. 

– Unitat intermèdia (P2), composta per margues i sorres margoses de color gris amb freqüents estructures 
de bioturbació. Les sorres són dominantment de gra fi, però també hi ha nivells de mida de gra superior 
que ocasionalment poden contenir petites graves quarsítiques de mida inferior a 1 cm. Aquestes sorres 
formen cicles granodecreixents de fins a diversos metres de potència. 

– Unitat superior (P3), composta per sorres llimoses ocres, blanques o verdoses, principalment de mida 
de gra mitjà i fi, amb nivells subordinats de llims verdosos. Ocasionalment, hi ha petites graves inferiors 
a 1 cm. Les sorres tendeixen a formar cicles granodecreixents, de fins a algunes desenes de metres 
de potència similars als de la unitat anterior. La presència de capes de gres és pràcticament inexistent. 
El contacte entre aquesta unitat i la inferior ve marcat per un canvi sobtat de color en els materials. El 
sostre constitueix un contacte erosiu amb els materials quaternaris. 

6.2 Marge sud-est del Pla de Barcelona 
Aquesta part del Pla de Barcelona queda ben caracteritzada pels sondatges de diverses obres subterrànies 
de la ciutat seguint aproximadament la línia de la Gran Via, des de la Plaça d’Espanya fins a la Plaça de les 
Glòries (Fig. 7). Per sota del Quaternari s’identifiquen també tres unitats pliocenes equivalents a les anteriors: 

– Unitat inferior (P1), composta de sorres i graves, de característiques similars a les del tall de l’AVE. 
Només s’identifica al sondatge SRI-10, on presenta una potència de 8 m, sense arribar a la seva base. 

Figura 7. Correlació  
de sondatges de la línia 
L8 i altres obres de  
la ciutat, al marge SE 
del Pla de Barcelona.  
Vegeu la Figura 1 per  
a la localització,  
i la Figura 9 per a la 
llegenda.



– Unitat intermèdia (P2), de característiques similars a les del tall de l’AVE. Només el sondatge SRI-10 la 
travessa en la seva totalitat, amb una potència de 23 m. Als altres sondatges estudiats es penetra 
pocs metres en aquesta unitat. 

– Unitat superior (P3), composta per tres subunitats diferents, de color groguenc, amb diferent grau de 
desenvolupament segons els sondatges: P3a, composta per sorra fina o mitjana, llimosa, amb algunes 
intercalacions de llim, i sovint amb estructures de bioturbació. P3b, composta dominantment per sorra 
gruixuda amb freqüents graves quarsítiques ben rodades, d’1 a 8 cm de mida. En alguns casos 
s’observen fragments de closques de bivalves i gasteròpodes marins (turritelles). P3c, composta per 
capes de llim, argila i sorra dominantment fina, força carbonatades. En els sondatges més propers a 
la Plaça d’Espanya, les sorres de les subunitats 3a i 3b intercalen freqüents nivells de gres de 10 a 40 cm 
de potència. 

6.3 Marge sud-oest del Pla de Barcelona 
En aquesta part del Pla de Barcelona, el Pliocè es reconeix bé en diversos sondatges realitzats per a la 
construcció de la línia L9 del metro (Fig. 8). En aquest cas, la sèrie pliocena per sota del Quaternari és ben 
diferent de l’observada en els talls anteriors. A la part més propera a Collserola, el Pliocè es disposa discordant 

92

Geologia de la ciutat de Barcelona

Figura 8. Correlació  
de sondatges de la línia L9, 

al marge SO del Pla de 
Barcelona. El sondatge S-1 

és amb recuperació 
contínua de testimoni fins 

als 33 m i l’S-CP, fet al 
mateix lloc, a destrossa amb 

recuperació de detritus fins 
al final. Vegeu la Figura 1 

per a la localització, i la 
Figura 9 per a la llegenda.
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sobre el substrat paleozoic o el Miocè inferior. Cap a mar el tall no arriba a la base del Pliocè i s’estén fins a 
una profunditat desconeguda. En aquests sondatges s’observen dues unitats principals (Fig. 8): 

– Unitat inferior (equivalent a la P2), de margues grises molt pures, que contenen freqüents restes de 
fauna marina, amb una potència visible de fins a 40 m (SIT-9). També intercalen alguns nivells de sorra 
fina margosa de fins a alguns metres de potència. 

– Unitat superior (equivalent a la P3), principalment composta per llims ocres laminats, de fins a quasi 
bé 40 m de potència (sondatge S2-F0825). El contacte amb la unitat inferior és net (canvi sobtat de 
color). Als sondatges més propers a Collserola, aquests llims intercalen trams potents de sorra fina 
llimosa i, en menor quantitat, sorra gruixuda-mitjana amb graves metamòrfiques de fins a 4 cm de 
mida. Aquestes sorres més gruixudes estan principalment desenvolupades a la base de la unitat i 
suposen un important canvi litològic (contacte erosiu?) respecte a les margues subjacents. 

6.4 Estació de Sants 
A l’estudi anterior de Salvany i Aguirre (2020), els materials de la zona de l’estació de Sants per sota del 
Quaternari es varen atribuir al Miocè, pel fet que són materials ben diferents als observats al Pliocè del 
marge NO (línia de l’AVE) del Pla de Barcelona. Al present estudi, amb una major informació de subsol 
disponible de la zona de l’estació de Sants i la perspectiva més àmplia del treball, s’ha considerat més 
adequat reinterpretar-los com a pliocens (Fig. 9). En aquesta zona s’identifica un tram basal de llims 
ocres que es disposen discordants sobre un substrat calcari paleozoic, i un tram superior de sorra blanca, 
dominantment gruixuda i amb abundants graves quarsítiques, blanques, de fins 6 cm de mida. Els llims 

Figura 9. Tall geològic 
de correlació de 
sondatges de l’àrea 
de l’estació de  
Sants. Vegeu  
la Figura 1 per  
a la localització.



basals són similars als observats als sondatges de la L9 (unitats P3 de la Fig. 8). Les sorres amb graves 
són similars a les de la zona de la Plaça d’Espanya (unitat P3b de la Fig. 7). 

6.5 La Sagrera 
Els sondatges fets a la zona de la Sagrera per a la construcció de la línia L9 i de l’AVE permeten identificar 
diversos paleorelleus (o paleoturons) coberts pels dipòsits pliocens i quaternaris (Fig. 10). 

Al subsol de l’estació de la Sagrera, per sota del Quaternari, alguns sondatges travessen una potent 
sèrie de sorra i graves gruixudes, poligèniques, d’origen incert (Fig. 10a, 10b). Cap sondatge arriba a la 
base d’aquesta sèrie. En alguns sondatges hi ha nivells de marga i sorra típiques pliocenes intercalades 
entre el Quaternari i aquestes graves. A l’estudi de Salvany i Aguirre (2020), aquest dipòsit s’interpreta 
com un antic relleu de materials miocens fossilitzat per sediments marins pliocens. No queda clar si es 
tractaria de materials del Miocè inferior o mitjà. Es podrien correlacionar amb els miocens que afloren a 
la Serra de Can Mena (Santa Coloma de Gramenet), al nord del Besòs (Fig. 1), descrits a l’estudi de 
Vicente Castells (1957). Posteriorment, la superfície erosiva prequaternària hauria tallat la part més alta 
d’aquest relleu i els sediments pleistocens l’haurien novament cobert. Es tractaria d’un petit relleu residual 
adossat al marge nord del Pla de Barcelona. 

A prop d’aquest paleorelleu de l’estació de la Sagrera, a la Via Trajana, on es va fer l’excavació per 
introduir la tuneladora per a la construcció del túnel de l’AVE, els sondatges identifiquen un altre relleu també 
fossilitzat pels dipòsits del Pliocè i Quaternari (Fig. 10c). En aquest cas es tracta d’un relleu granític, que 
podria ser la prolongació en subsol dels granits que afloren a Santa Coloma de Gramenet. En aquest cas, 
el Quaternari que erosiona i cobreix la part superior d’aquest paleorelleu és l’Holocè del Delta del Besòs. 
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Figura 10. Talls geològics de l’àrea de la Sagrera: a) Tall a través de l’estació de la Sagrera, tot seguint la línia de l’AVE.  
b) Tall seguint la línia L9 des del Carrer de Concepción Arenal (a l’esquerra) fins al carrer del Pont del Treball (a la dreta).  

c) Tall de la línia de l’AVE per la Via Trajana. Vegeu la Figura 1 per a la localització.
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Aquests paleorelleus, i d’altres que probablement hi hagi i de moment es desconeixen, evidencien l’a-
brupte relleu que hauria originat l’erosió messiniana, el qual ha constituït la base dels sediments pliocènics 
de tota l’àrea de Barcelona (Bartrina et al, 1992). 

6.6. Plaça de les Glòries 
El subsol de la Plaça de les Glòries i el seu entorn ha estat perforat per nombrosos sondatges per a la 
recent construcció de grans edificis i obres públiques d’aquesta part de la ciutat. A grans trets, els sondatges 
permeten identificar una unitat quaternària superior, de fins a 25 m de potència, i una unitat pliocena inferior 
que es talla fins a una profunditat de 70 m, sense arribar en cap cas a la seva base (Fig. 11). 

La unitat quaternària és formada per una capa basal de sorra i graves, de gruix variable, i una capa 
superior de llims i argiles rogenques amb abundants nivells carbonatats, i ocasionalment graves. S’iden-
tifiquen bé diverses crostes carbonatades relativament contínues que es correlacionen bé entre els 
diferents sondatges. Són les fàcies típiques pleistocenes del Pla de Barcelona, que s’estenen per la 
Diagonal fins com a mínim el Carrer de la Llacuna (sondatge SS.13 de la Fig. 11). 

El Pliocè està format per una unitat inferior de margues grises amb nivells de sorra fina (unitat P2), i 
una unitat superior de sorra ocre, dominantment gruixuda, amb graves disperses, i nivells subordinats 

Figura 11. Tall geològic de l’àrea de la Plaça de les Glòries a través de l’Avinguda de la Diagonal entre els carrers de Cartagena (a l’esquerra)  
i de la Llacuna (a la dreta), a partir de sondatges de diverses obres. Vegeu la Figura 1 per a la localització.
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de llims i argiles verdosos, d’estructura sedimentària interna complicada (unitat P3). Aquesta segona 
unitat és més potent a la part est de la zona de les Glòries, on supera els 60 m de potència (sondatge 
SS-13 de la Fig. 11), i s’aprima gradualment cap a l’oest, on queda reduïda a uns pocs metres (sondatge 
S-2 de la Fig. 11). Aquesta variació de potència s’interpreta com un canvi lateralment de fàcies cap a 
l’oest de les sorres que recobreixen les margues. 

7. Micropaleontologia 
7.1 Foraminífers planctònics 
Les mostres pliocenes, en general, són molt riques en foraminífers. No obstant i això, les associacions 
estan dominades per foraminífers bentònics, amb percentatges de planctònics que oscil·len entre el 
7,8% (SRI-10-38.7; Plaça de Catalunya) i el 39,9% (S2-F-35.3, Carrer d’Estruc) (Taula 2). En altres casos, 



el contingut en foraminífers oscil·la entre l’1% i el 3% del volum total de residu analitzat, pel fet que són 
mostres molt riques en terrígens (essencialment grans de quars), la qual cosa impedeix fer un estudi 
quantitatiu d’associacions o estimar la relació P/B. Les associacions de foraminífers planctònics estan 
majoritàriament dominades per Globigerinoides spp, Trilobatus trilobus, Orbulina universa i Globigerina 
spp, juntament amb alguns neogloboquadrínits (Neogloboquadrina acostaensis i N. humerosa) i Sphae-
roidinellopsis spp. 

Des del punt de vista bioestratigràfic, només en algunes mostres s’han identificat espècies aptes per 
poder abordar l’edat dels dipòsits pliocens. Les mostres més baixes de la unitat P2, agafades en els tes-
timonis EI-130-58.5, PM-33.2 i SRI-10-50.3, presenten una abundància relativa de Sphaeroidinellopsis 
spp molt alta (10%, 9% i 14%, respectivament). Aquests resultats permeten assignar aquestes mostres 
a la primera biozona del Pliocè inferior, MPl1, de l’escala bioestratigràfica estàndard per al Mediterrani 
(Lirer et al., 2019). Les altres mostres de la unitat P2 no han aportat dades concloents per a poder ser 
datades amb precisió. 

A la unitat P3, la mostra S2-F-35.3 (Carrer d’Estruc) presenta alguns exemplars de Globorotalia punc-
ticulata, que permet assignar la base de la unitat en aquest testimoni a la mitat superior del Pliocè inferior, 
biozona MPl3-MPl4 de Lirer et al. (2019). A més de la presència d’aquest marcador bioestratigràfic, les 
mostres S1-16 i S1-22.9, corresponents al testimoni del poliesportiu de la UB, contenen Globoturborotalia 
nepenthes. La darrera aparició d’aquesta espècie es va produir fa 4,36 Ma (Wade et al., 2011), la qual 
cosa permet assignar la unitat P3 a la biozona MPl3 amb un alt nivell de confiança. 

A més dels resultats comentats anteriorment, cal dir que la gran majoria de les mostres contenen re-
presentants de les espècies Globigerinoides extremus i G. obliquus. Al Mediterrani, les dues espècies 
presenten una reducció de la seva abundància relativa fins a la seva pràctica desaparició cap a final del 
Pliocè (2,57 Ma i 2,54 Ma, respectivament) (Lirer et al., 2019). Per tant, la seva presència a les mostres 
analitzades, juntament amb les dades comentades anteriorment, confirmaria que les unitats P2 i P3 
pertanyen al Pliocè. No obstant això, G. extremus desapareix fa 1,99 Ma, al Gelasià (Pleistocè inferior) 
(Wade et al., 2011), per la qual cosa, a manca d’altres dades bioestratigràfiques concloents, el rang 
cronològic total de les unitats pliocenes podria allargar-se fins a la base del Pleistocè en alguns punts de 
la zona d’estudi. Aquesta atribució és coherent amb les dades de paleomagnetisme de les margues 
pliocenes del Baix Llobregat aportades per Corregidor et al. (1997). 

Un dels principals problemes per poder datar les mostres estudiades és la manca de marcadors bio-
estratigràfics típics del Pliocè inferior; per exemple, Globorotalia margaritae o G. puncticulata (amb 
l’excepció de pocs exemplars en una mostra). Aquestes mateixes dificultats han fet impossible datar 
amb precisió els sediments pliocens en altres àrees de la regió (Civis, 1972, 1977a, 1977b, 1979; Alborch 
et al., 1980; Martinell, 1988). L’absència d’aquestes espècies podria ser deguda al fet que el dipòsit de 
les diferents unitats pliocenes es va produir en ambient molt somer (vegeu més endavant). 

7.2 Foraminífers bentònics 
Les margues de la unitat P2, tant a la conca del Llobregat com a la del Besòs, contenen una abundant 
i relativament diversa associació de foraminífers bentònics. Les associacions de bentònics estan carac-
teritzades pel domini d’Hanzawaia boueana i Ammonia spp (majoritàriament A. beccarii). Juntament amb 
aquestes espècies, també són abundants Bulimina spp, Bolivina spp, Fursenkoina spp, Uvigerina spp, 
Brizalina spp, Rectuvigerina spp, Marginulina spp, Textularia spp, Cassidulina neocarinata i Pleurostomella 
spp. La gran abundància d’H. boueana i d’ Ammonia spp indica unes condicions de depòsit en ambient 
molt somer. La presència de restes vegetals en algunes de les mostres és compatible amb un ambient 
d’aigües somes. La resta de l’associació suggereix ambients amb baix contingut d’oxigen i/o alta aportació 
de nutrients. La presència de nutrients és també consistent amb la presència de restes vegetals. Proba-
blement es tracta d’un ambient de plataforma interna molt protegida i amb poca circulació marina, que 
va afavorir el desenvolupament de fons empobrits en oxigen (Salvany i Aguirre, 2020). Una interpretació 
d’ambients molt somers en condicions restringides va ser proposat per Martinell (1988) en el seu treball 
sobre la síntesi del Pliocè català. 

Pel que fa a les mostres de la unitat P3, es pot remarcar que presenten un escàs contingut en microfauna, 
amb valors per sota del 3% del volum de residu analitzat. Allà on els foraminífers són una mica més 
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Mostra Unitat P/B
Sphaeroidinellopsis  

spp
Globoturborotalia  

nepenthes
Globorotalia  
puncticulata

Globigerinoides  
extremus

Conca Besòs

EI-130-19,3 P3          

EI-130-33,6 P3

SRI-10-30,25 P3          

S7-27,8 P3a *
SRI-10-38,7 P2  7,80%   * *
SRI-10-50,3 P2 27,10% 14,00% *
EI-130-47,9 P2  9,00%  

EI-130-58,5 P2 23,30% 10,00% *
PM-23,4 P2 14,70%   * *
PM-33,2 P2 14,50%  9,00% * *
S7-38,5 P2     *
S1-53,8 P2 39,90%

S7-41 P2    

Conca Llobregat

S1-16 P3 12,00%   * *
S1-22,9 P3  9,80% * *
S2-F-10,5 P3 12,00%   *
S2-F-23 P3

S2-F-35,3 P3 39,90%   * *
S2-F-53,8 P2 14,00% *
S2-E-32,8 P2 16,00%   *
ME-S1-24,5 P2 20,40%  1,40% * *
SZF-16-31,5 P2 25,00%   *

TAULA 2. Presència (*) de les espècies de foraminífers planctònics, els quals es fa referència al text i s’han uti-
litzat per estimar l’edat de les mostres estudiades i valors de la relació entre planctònics i bentònics. 
Sphaeroidinellopsis spp ha estat identificada en algunes mostres, però a la taula s’indica en les mos-
tres on l’abundància relativa és important com per poder atribuir-la a la biozona MPl1.

abundants s’observa un domini d’H. boueana i Ammonia spp, amb valors alts de Textularia spp en algunes 
mostres. També cal ressaltar la presència d’Haynesina germanica. Es tracta d’una associació d’ambient 
molt somer i protegit, probablement es tracti de dipòsits en ambient costaner i/o de lagoon. 

8. Interpretació sedimentària 
La interpretació sedimentària del Pliocè del Pla de Barcelona està limitada per tres aspectes: (i) la major 
part dels sondatges tallen parcialment la sèrie sense poder-se conèixer bé la seva part inferior, especialment 
a les zones on està més profunda. (ii) Tampoc no es pot conèixer el sostre de la sèrie que ha estat 
escapçada per l’erosió prequaternària. (iii) Les dades bioestratigràfiques estan restringides principalment 
a la part intermèdia de la sèrie (unitat P2). No ha estat possible datar la seva part superior ni basal. 
Malgrat aquestes limitacions, la història sedimentària del Pliocè del Pla de Barcelona es pot resumir en 
els següents punts: 

(1) La sedimentació pliocena ve precedida per una important fase d’erosió (erosió messiniana), que va 
afectar els materials miocens i paleozoics, prèviament deformats per la tectònica miocena (Roca et 
al., 1999).  A l’àrea de Barcelona, aquesta erosió va formar un relleu abrupte amb zones altes, com 
els paleorelleus de la Sagrera o la Plaça de Sants, i zones profundes per sota del nivell assolit pels 
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sondatges més llargs. La diferència de cotes entre els punts més alts i més profunds hauria superat 
el centenar de metres. Aquesta erosió messiniana hauria generat dues conques de drenatge ben di-
ferenciades: una amb drenatge cap al NE (conca del Besòs) i l’altre cap al SO (conca del Llobregat). 
La divisòria d’aigües estaria situada sota els barris de Sants i Hostafrancs, però és difícil de precisar 
doncs en aquesta zona hi ha poca informació de subsol disponible. Aquestes conques haurien 
constituït un solc allargat excavat entre els massissos de Montjuïc i Collserola (zona A de la Fig.1). 

(2) Les sorres i graves de la unitat P1 representen l’inici de la sedimentació pliocena que s’hauria des-
envolupat a les parts més profundes del relleu erosiu messinià. Aquesta unitat representa sediments 
litorals de caràcter retrogradant dipositats a l’inici de la transgressió zancliana. Es reconeixen a la 
conca del Besòs però no a la del Llobregat, pel fet que les parts més profundes d’aquesta conca no 
han estat assolides pels sondatges estudiats, tot i que probablement també hi siguin. Els sediments 
d’aquesta unitat poden ser estratigràficament equivalents a les graves de la base del Pliocè que 
afloren a Castellbisbal, a la part més interna del Baix Llobregat (Valenciano i Sanz, 1967). 

(3) Les margues i sorres de la unitat P2 representen sediments de plataforma marina dipositats durant 
els estadis més avançats de la transgressió, de caràcter més expansiu que no pas la unitat anterior 
(en alguns sondatges estan directament sobre el substrat miocè o paleozoic). A la conca del Besòs 
la sèrie d’aquesta unitat forma una alternança de capes de marga i de sorra, amb freqüents estructures 
de bioturbació. Les dades paleontològiques (foraminífers) indiquen que va ser un ambient de plataforma 
somera, proximal, d’aigües pobres en oxigen (margues amb freqüent pirita i guix). La presència d’es-
tructures de corrent (ripples), restes vegetals i de matèria orgànica són també indicatius d’aquestes 
característiques. Aquesta plataforma hauria constituït una petita badia entre els massissos de Montjuïc 
i Collserola, gradualment més profunda i oberta al mar cap al NE. A la conca del Llobregat, la unitat 
P2 forma una sèrie margosa més pura, amb nivells més baixos de sorra fina, oberta al mar cap al 
SO. Tot sembla indicar que entre les dues conques hi hauria hagut continuïtat marina. Durant la fase 
erosiva messiniana haurien estat separades però posteriorment, durant la transgressió marina, es 
formà un llindar marí molt somer. 

Aquesta unitat P2 seria equivalent a les margues blaves del Baix Llobregat, amb similars fàcies i 
registre fòssil (fàcies del Plasencià). També al “Pliocè gris” al qual es fa referència en molts estudis 
geotècnics de la ciutat.  

(4) Els sediments de la unitat P3 varien molt de característiques segons les dues conques. A la del Besòs 
formen una sèrie sorrenca amb graves que representen un sistema progradant de platges (Fig. 10). 
Les sorres dominantment gruixudes amb abundants graves del marge SE del Pla de Barcelona (Fig. 
7) i de la zona de l’Estació de Sants (Fig. 9) provindrien del reciclatge dels dipòsits miocens del massís 
de Montjuïc que, en la seva major part, són sorres i graves no consolidades (Salvany, 2013). Les 
sorres menys gruixudes i pràcticament sense graves del marge NO del Pla de Barcelona (Fig. 6) pro-
vindrien principalment del reciclatge dels granits alterats (sauló) de la Serra Litoral al NE de Barcelona, 
i del seu transport cap a l’àrea de Barcelona mitjançant els corrents de deriva litoral. La progradació 
en sentit oposat d’aquests dos sistemes coetanis de platges hauria causat inicialment el tancament 
de la connexió marina entre les dues conques i, més endavant, la colmatació de la del Besòs. Aquesta 
interpretació és consistent amb les observacions petrogràfiques (microfàcies) de les sorres i gresos 
que s’han exposat al capítol de litofàcies: clarament s’observa que les sorres de tipus arcosa, pràc-
ticament sense lítics, es troben als sondatges del marge NO procedents del reciclatge de saulons. 
Contràriament, les sorres de tipus litarenític, amb freqüents fragments de roca metamòrfics, es donen 
als sondatges del marge SE; les quals, així com les graves quarsítiques ben arrodonides i abundants 
d’aquest marge, s’estima que provindrien del reciclatge del Miocè de Montjuïc. 

A la conca del Llobregat, la unitat P3 està principalment composta per llims ocres amb nivells menors 
de sorra fina. Aquests llims representen sediments de plataforma marina somera, probablement més 
oxigenada pel color més clar dels sediments i la manca de restes orgàniques i de sulfurs. L’estructura 
normalment ben laminada d’aquests llims, sense marques de dessecació, seria també consistent 
amb el seu origen subaquàtic. L’escassa presència de nivells de sorra seria una conseqüència del 
tancament de l’extrem SO de la badia del Besòs pel creixement de les seves platges. A la part inferior 
d’aquesta unitat P3 del Llobregat hi ha localment nivells de sorres gruixudes amb graves (sondatges 
S-1 i SIT-6, Fig. 8). Podria tractar-se d’un sobtat canvi en les condicions sedimentàries: de les trans-
gressives que representa la unitat P2 a les regressives que representa la unitat P3. 
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(5) Els nivells més alts de la sèrie (unitat P3c) només s’han preservat a la zona de la Plaça d’Espanya 
(Fig. 7). Són fàcies argiloses i de sorra fina, que suggereixen ser el desenvolupament d’una plana 
fangosa litoral que representaria la colmatació sedimentària pliocena del Pla de Barcelona. 

En línies generals, la unitat P3 seria estratigràficament equivalent a la unitat de sorres i llims sorrencs 
ocres del Baix Llobregat (fàcies de l’Astià). Correspon també al “Pliocè ocre-verd” d’alguns estudis 
geotècnics. 

(6) El fet que les margues pliocenes del Pla de Barcelona arribin a estar actualment fins a vàries desenes 
de metres per sobre del nivell actual del mar (fins a 60 m al sondatge S1, Fig. 8) suggereix que els 
dipòsits pliocens han estat aixecats per la tectònica, posteriorment a la seva deposició. Aquest aspecte 
també es dona al Pliocè del Baix Llobregat, on les margues arriben a estar fins a 120 m per sobre del 
nivell del mar en els afloraments més interns de Papiol i Castellbisbal (Solé-Sabarís, 1963). Aquest ai-
xecament seria de caràcter regional i estaria relacionat amb les fases més tardanes de la tectònica 
miocena (Roca et al, 1999). Probablement aquest aixecament hauria tingut lloc durant el Pliocè 
superior i hauria estat també la causa de la profunda erosió prequaternària. 

9. Conclusions 
(1) El Pliocè del subsol del Pla de Barcelona forma una seqüència deposicional desenvolupada sobre un 

abrupte relleu erosiu (erosió messiniana), composta per tres principals unitats: una unitat basal de sorra 
i grava (P1), una unitat intermèdia de margues i sorres fossilíferes de color gris (P2) i una unitats superior 
de sorres i graves ocres (P3). Són sediments marins relacionats amb la transgressió zancliana.  

(2) La distribució de fàcies permet diferenciar dues conques sedimentàries amb evolució relativament in-
dependent: la conca del Besòs i la conca del Llobregat. Haurien estat separades per un llindar 
sedimentari situat a la meitat sud del Pla de Barcelona. 

(3) La conca del Besòs hauria format una petita badia entre els massissos de Montjuïc i Collserola, oberta 
al mar cap al NO. La Unitat P1 representen fàcies litorals depositades a l’inici de la transgressió. La 
P2 són fàcies de plataforma marina somera. La P3 constitueix una sistema litoral de platges desenvolupat 
sobre la unitat anterior. Aquestes platges tindrien dues àrees fonts: el massís de Montjuïc, que hauria 
format platges amb barreja de sorra i grava, i la Serra Litoral, que hauria format platges de sorra pràc-
ticament sense graves. Serien dos sistemes de platges que haurien progradat cap a l’interior de la 
conca fins a colmatar-la. 

(4) En la conca del Llobregat no es coneix la Unitat P1, pel fet que els sondatges disponibles no arriben 
a la base de la sèrie a la seva part més profunda on caldria esperar trobar-la. La Unitat P2 presenta 
un desenvolupament més gran que la conca del Besòs. És dominantment margosa i representa un 
ambient de plataforma marina relativament proximal. La Unitat P3 representa també fàcies de plataforma 
marina somera, tot i que amb escassa sedimentació de sorres que s’haurien quedat dipositades prin-
cipalment a la conca del Besòs. 

(5) A les fàcies margoses de la Unitat P2 de les dues conques hi ha un bon registre de foraminífers planc-
tònics i bentònics, que permeten atribuir aquesta Unitat al Pliocè inferior (biozona MPl1). Són foraminífers 
que corresponen a ambients de tipus plataforma marina interna, somera i poc oxigenada. Les mostres 
analitzades de les altres unitats han resultat estèrils o bé amb un escàs registre fòssil que no permet 
datar-les. 
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Resum 

Es presenta una caracterització detallada dels dipòsits 
quaternaris de la ciutat de Barcelona i el seu entorn, ba-
sant-se en una revisió exhaustiva dels treballs previs, la 
integració de nova informació derivada d’afloraments, son-
datges i documentació cartogràfica, i interpretacions ba-
sades en la variació del nivell de base i el context geo-
morfològic i sedimentològic. D’aquesta caracterització 
n’ha resultat un nou mapa dels dipòsits quaternaris de 
Barcelona treballat a escala 1:5 000, el qual inclou dotze 
unitats cartogràfiques. Per a cada unitat es fa una des-
cripció geomorfològica i sedimentològica dels materials 
que integra. També s’ha reconstruït el sostre del basament 
prequaternari. Aquesta superfície ens permet estimar la 
distribució del gruix dels dipòsits quaternaris. A més a 
més, s’inclouen 8 talls geològics que revelen l’arquitectura 
sedimentària dels dipòsits quaternaris de la ciutat. 
El treball posa especial èmfasi en la descripció i la carac-
terització sedimentològica dels dipòsits quaternaris presents 
al substrat geològic de la ciutat, i en la seva correlació 
amb d’altres zones veïnes del Sistema Mediterrani Català, 
a l’onshore i l’offshore. Es remarca que la configuració 
dels dipòsits quaternaris que afloren a la ciutat i les seves 
rodalies està fortament condicionada per l’evolució del 
nivell del mar al llarg dels darrers 2,5 Ma. L’últim gran cicle 
de descens i ascens del nivell del mar (entre 125 000 anys 
BP i l’actualitat), per la seva proximitat temporal i repre-
sentativitat del registre associat té una rellevància especial, 
i va generar durant l’Holocè les planes fluviodeltaiques del 
Llobregat i el Besòs, sobre les quals s’assenta una part 
important de la ciutat. Al marge de les variacions eustàti-
ques, es posa de manifest la necessitat de l’existència 
d’un període de subsidència en el Plistocè mitjà i/o inferior, 
durant el qual es sedimentaren els dipòsits del Quaternari 
antic que trobem al Pla de Barcelona. Aquest període de 
subsidència vindria seguit d’un període d’exhumació ge-
neralitzat, en el qual ens trobaríem. 
A l’hora d’abordar la caracterització del registre quaternari 
d’un àmbit costaner determinat, com el de Barcelona, 
dins d’allò que és possible, s’han de tenir en compte els 
diferents factors que condicionen la dinàmica del sediment 
al llarg del temps, des d’allà on es produeix fins a on es 
deposita (from source to sink). D’aquesta manera, es pot 
elaborar un relat que es pot utilitzar de referència per cor-
relacionar el registre quaternari més enllà de l’àmbit d’in-
terès, i així doncs millorar el coneixement sobre l’evolució 
del territori al llarg dels darrers 2,5 milions d’anys. 

Paraules clau: Quaternari, Plistocè, Holocè, planes litorals, 
Barcelona, nivell del mar.

Abstract: The Quaternary record  
of Barcelona city 

A new characterization of Quaternary deposits of Barcelona 
and its surroundings is presented. The work is based on 
a deep revision of previous research works, integrated in-
formation from outcrop, boreholes, and cartography data, 
base-level changes, and interpretation of geomorphological 
and sedimentological context. The main result is a new 
Quaternary map of Barcelona at a 1/5000 scale with 12 
cartographic units. The description of each cartographic 
unit includes the geomorphological and sedimentological 
characteristics of its composing materials. As an additional 
result, the top of the pre-Quaternary basement has been 
reconstructed to estimate the distribution and thickness 
of Quaternary deposits. Furthermore, 8 geological cross-
sections show the Quaternary sedimentary architecture 
of the study area. 
The work focuses on the description and sedimentological 
characterization of Quaternary deposits at depth, and on 
their correlation with onshore and offshore neighboring 
units of the Catalan Mediterranean System. The strong 
correlation between the Quaternary deposits of the study 
area and the last 2.5 million years of sea-level evolution is 
emphasized. The last sea-level rise-fall cycle (125,000 
years BP – present) is especially significant because it is 
well represented in the geological record and because of 
its chronological proximity. This cycle is responsible of the 
generation, during the Holocene, of fluvio-deltaic Llobregat 
and Besòs delta plains where the city is settled. Excluding 
eustatic variations, the existence of a lower-middle Pleis-
tocene subsidence period is needed to explain the sedi-
mentation of old Quaternary deposits of the ‘Pla de Bar-
celona’ area. This subsidence period would be followed 
by an exhumation period which would correspond to the 
present situation. 
To address the characterization of a Quaternary coastal 
sedimentary record, issues that determine the sediment 
dynamics through time (from source to sink) must be con-
sidered. This allows for the construction of a reference 
model to correlate the Quaternary record beyond the study 
area and to improve the understanding of the last 2.5 
million years of land evolution.  

Keywords: Quaternary, Pleistocene, Holocene, coastal 
plains, Barcelona, sea level.
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1. Introducció 

1.1 Context geomorfològic 
Més del 70% del terme municipal de Barcelona se situa damunt dipòsits quaternaris, els quals estan re-
lacionats amb la dinàmica recent de la conca del Besòs i del Llobregat, la plataforma continental barcelonina 
i el vessant sud-est del Massís de Collserola.  

Al llarg de la història, Barcelona s’ha desenvolupat entre els trams baixos dels cursos del Llobregat, 
al sud-oest, i el Besòs, al nord-est. A la zona de desembocadura aquests rius, condicionats per la 
dinàmica litoral, han constituït unes planes baixes, situades a menys de 5 metres respecte el nivell del 
mar, conegudes com el Delta del Llobregat i el Delta del Besòs. Aigües amunt, les planes deltaiques 
donen pas de forma contínua, sense cap ressalt geomorfològic, a terrasses fluvials que, en el cas del 
Llobregat s’encaixa entre el Massís del Garraf i la Serra de Collserola, i en el cas del Besòs entre la 
Serralada de Marina i la Serra de Collserola (Fig. 1). 

Figura 1. Model digital del terreny de contextualització geomorfològica de Barcelona i els seus entorns

La superfície que defineix el Delta del Besòs constitueix la major part de la plana litoral barcelonina 
des de la zona del Fòrum fins a les Drassanes. La Zona Franca és l’única àrea de la ciutat que se situa 
dins l’àmbit de la plana deltaica del Llobregat. 

Entre les planes deltaiques del Llobregat i del Besòs es troba una altra superfície més o menys plana 
i relativament elevada que es coneix com la plataforma alta o, més sovint, com el Pla de Barcelona; sobre 
la qual se situa l’Eixample i bona part de la zona urbana de la ciutat. Aquesta plataforma alta a grans trets 
es troba inclinada cap a mar, vers el SE, des dels peus de Collserola, i queda interrompuda per la muntanya 
de Montjuïc i les planes baixes. 

El límit entre el Pla de Barcelona i el Delta del Besòs ve definit per un escarpament de fins a uns 10 
metres de desnivell que es coneix com el graó barceloní (Fig. 2). Malgrat que, actualment, a conseqüència 
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de l’activitat antròpica, l’expressió geomorfològica es troba molt degradada, es pot anar seguint aproxi-
madament des de la Trinitat fins a la Plaça Universitat. Correspon, per exemple, al desnivell observable 
al Carrer de Jovellanos del Raval, el Carrer de les Jonqueres a la Ribera, el Carrer de Bilbao a la cruïlla 
amb la Gran Via, o el Carrer del Palomar a Sant Andreu. 

En l’àmbit del Llobregat també es defineix un escarpament que, a grans trets, s‘inicia a l’entorn de la 
Font de la Guatlla i se segueix de forma contínua en sentit oest més enllà de Sant Joan Despí, malgrat 
l’antropització. El desnivell de la Ronda de Dalt a la zona del Parc de Can Mercader al terme de Cornellà 
de Llobregat és un exemple destacat de l’escarpament entre el Pla de Barcelona i el Delta del Llobregat. 

El Pla de Barcelona està solcat per una xarxa de rieres amb la capçalera a la Serra de Collserola. A 
conseqüència de la urbanització, actualment aquests fons de vall no són visibles, però existeixen nombrosos 

Figura 2. Model digital del terreny de detall de contextualització geomorfològica dels diferents àmbits de la ciutat de Barcelona.
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topònims, documents historiogràfics i obres sobre la seva existència en el passat. La traça d’aquestes 
rieres a les planes baixes era menys marcada o directament es perdia. 

1.2 Antecedents 
El registre quaternari de Barcelona se circumscriu a les planes baixes i a la plataforma alta descrites an-
teriorment. Els dipòsits de les planes baixes s’associen a l’evolució recent de les conques del Besòs i el 
Llobregat i la dinàmica litoral. Les relacions geomorfològiques entre les planes deltaiques, la plataforma 
alta i les rieres indiquen que els dipòsits que conformen el Pla de Barcelona són més antics, que fona-
mentalment corresponen a dipòsits relictes derivats del desmantellament i l’evolució del vessant SE de 
Collserola i, en menor mesura, de Montjuïc. En aquest context, des d’un punt de vista lògic, o relatiu, 
sovint els dipòsits que constitueixen les planes baixes s’han catalogat com a Quaternari actual, recent o 
modern, i els dipòsits de la plataforma com a Quaternari antic. Des d’un punt de vista cronoestratigràfic, 
i tenint en compte el context geològic regional, des de fa dècades hi ha el consens que el Quaternari 
actual o recent correspon a l’Holocè i el Quaternari antic al Plistocè (pe Pillans i Gibbart, 2012). 

Els dipòsits d’ambdues unitats són fàcilment diferenciables per la seva resistència; en termes generals, 
els del Quaternari actual són significativament més tous que els del Quaternari antic. El Quaternari actual 
habitualment inclou sorres soltes i sediments fins tous, sovint rics en matèria orgànica. El Quaternari antic 
inclou lutites roges a voltes amb calcificacions, llims clars porosos sovint amb carbonatacions o amb 
nòduls, crostes carbonàtiques, i nivells de graves i bretxes més o menys cimentades. Els nivells de 
sediments grollers són especialment abundants al peu de Collserola. 

Existeix un nombre considerable de treballs dedicats a la caracterització i estudi dels dipòsits quaternaris 
de la ciutat de Barcelona. Al marge del seu interès científic, que aquests dipòsits constitueixin el substrat 
de bona part de la ciutat i el seu entorn ha comportat que al llarg de la història s’hi hagi prestat una 
atenció especial, per motius pràctics. Per exemple, Llobet (1840) a partir d’informació de pous, fa una 
estimació de la distribució de l’aigua subterrània i la seva relació amb els materials que l’emmagatzemen. 
Cal destacar que, en aquells moments, per descriure els materials ja s’utilitzaven uns termes col·loquials 
que han perdurat fins a l’actualitat, com ara fetge de vaca (lutites vermelloses), cervell de gat (nivells 
lutítics amb nòduls i concrecions carbonàtiques) o tortorà (crosta de calitx més o menys ben desenvolupada 
damunt un substrat lutític tou).  

A continuació fem un breu repàs d’alguns dels treballs de referència que han marcat l’evolució del co-
neixement del Quaternari de Barcelona: 

El Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: región primera o de contornos de la 
capital de Jaume Almera (Almera, 1891) representa la primera cartografia detallada, a escala 1:40 000, 
dels dipòsits quaternaris de Barcelona. 

Llopis (1942) presenta el primer treball monogràfic sobre els terrenys quaternaris de Barcelona. En 
aquest treball, que inclou nombrosos talls geològics, destaca la descripció acurada dels dipòsits quaternaris 
de la zona d’Esplugues-Sarrià, Sants-l’Hospitalet, Montjuïc, Horta i la zona interurbana (l’àmbit en el qual 
reposava el nucli urbà més important de la ciutat després de la Guerra Civil). 

Posteriorment, Solé (1963) presenta una revisió actualitzada dels coneixements acumulats sobre el 
Quaternari de Barcelona, en la qual es descriuen els diferents tipus de dipòsits que el formen (terrasses 
fluvials, dipòsits deltaics, dipòsits torrencials i de peu de mont, dipòsits eòlics, crostes, col·luvions i sols 
relictes) i s’aprofundeix en la seva gènesi i correlació. 

La tesi doctoral de Marquès (1974), publicada posteriorment (1984), representa un avenç molt significatiu 
del coneixement de l’arquitectura sedimentària i l’estratigrafia dels dipòsits quaternaris del Delta del 
Llobregat i els seus entorns. Cal destacar que aquest treball té en compte un nombre important de 
registres de sondatges. 

La publicació dels fulls de l’Hospitalet del Llobregat-420 (IGME, 1975a), el Prat de Llobregat-448 
(IGME, 1975b) i Barcelona-421 (IGME, 1977) de la segona sèrie del Mapa Geológico de España 
1:50.000 representa una millora significativa de la cartografia geològica oficial de referència. Malgrat 
això, les llegendes d’aquestes cartografies no estan harmonitzades, i cada full utilitza un sistema 
d’unitats quaternàries diferents. Aquest fet queda resolt en el mapa geològic comarcal del Barcelonès 



Article 6

107

a escala 1:50 000 (ICC, 2002) i la cartografia geològica de l’Atles Geològic de Catalunya (IGC, 2010), 
que deriven de la correlació de les unitats dels fulls del Mapa Geológico de España 1:50.000. El fet de 
disposar d’una cartografia en continu facilita la interpretació del Quaternari però, malgrat això, aquests 
mapes derivats es basen en un model conceptual poc treballat i unes descripcions de les unitats poc 
elaborades. 

El 1978 es publica el mapa geotècnic de Barcelona, Badalona, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Adrià i 
Santa Coloma a escala 1:25 000 (Ventayol et al., 1978). En aquest mapa, la geologia del Quaternari se 
sintetitza en sis unitats cartogràfiques: quatre del Quaternari antic (argiles vermelles, llims i crostes; argiles 
vermelles, llims i graves; argiles vermelles i llims molt carbonatats; llims carbonatats) i dues del Quaternari 
actual (sorres i llims; llims tous i llims amb matèria orgànica). En el mapa, a més a més, es proporciona 
informació sobre el gruix dels dipòsits quaternaris (de 2-7 metres, de 7 a 12 metres i més de 12 metres). 
Aquest mapa, en certa mesura, esdevé el mapa geològic de referència de la ciutat de Barcelona durant 
les dues darreres dècades del segle XX. 

Més endavant, a principi segle XXI, es publica el Mapa geotècnic de Barcelona en format digital (Bosch 
& Ventayol i ICC, 2000), en el qual el registre Quaternari s’estructura en dues unitats (l’antic i el modern) 
i s’inclouen unes isòbates de la base del Quaternari amb un espaiat variable d’ordre decamètric (superior 
als 10 metres). Aquest mapa es pot consultar a través del web de l’ICGC. 

Riba i Colombo (2009) fan una revisió molt exhaustiva de la geomorfologia i l’estratigrafia del Quaternari 
i el Neogen de Barcelona i les àrees veïnes. En aquest llibre es dedica una especial atenció a l’evolució 
del territori de Ciutat Vella, el Poblenou i la part baixa de la dreta de l’Eixample i Sant Andreu durant el 
Plistocè superior i l’Holocè. El conjunt de dipòsits quaternaris presents en aquest àmbit els estructura 
segons un model estratigràfic en el qual el registre Holocè inclou la Formació Raval-Ribera (al·luvial), la 
Formació del Cagalell (lacunar) i la Formació del Poblenou-Barceloneta (cordó litoral). El registre Plistocè 
s’agrupa en una única formació, la Formació Eixample (peu de mont). 

Liquette et al. (2008) descriuen l’arquitectura dels dipòsits quaternaris de la plataforma continental de 
Barcelona fonamentalment a partir de l’anàlisi de perfils sísmics. En aquest àmbit, identifica quatre límits 
de seqüència principals que temptativament es correlacionen amb els últims quatre grans lowstands gla-
cio-eustàtics de 100-120 ka de periodicitat. La seqüència sísmica més somera es correlaciona amb els 
dipòsits deltaics holocens del Llobregat i el Besòs. 

La correlació onshore-offshore dels dipòsits del Delta del Llobregat de Gámez et al. (2009) representa 
un avenç molt important per a la comprensió de l’evolució sedimentològica del front litoral barceloní 
durant el Quaternari. En aquest treball s’identifiquen quatre seqüències deposicionals quaternàries 
principals, separades per uns límits associats a ascensos del nivell del mar, posteriors a períodes de 
màxims glacials. La primera seqüència inclou els dipòsits regressius que conformen la plana deltaica, el 
front deltaic i el prodelta actual (Holocè). També inclou els dipòsits transgressius associats al darrer màxim 
glacial (aproximadament entre 18 000 a 10 000 anys BP). Per sota d’aquests dipòsits transgressius en el 
subsol del delta emergit s’identifiquen sobretot sediments associats a períodes plistocens de highstand 
i d’ascens del nivell del mar, els quals cap a l’offshore s’aprimen. A la part mitjana de la plataforma 
continental i al talús, el registre Plistocè fonamentalment s’associa a períodes de lowstand o de baixada 
del nivell de base. La contribució de Gámez et al. (2009) posa de manifest la dificultat de correlacionar el 
Quaternari antic del Pla de Barcelona amb el registre Plistocè de l’offshore barceloní. 

Velasco et al. (2012) presenten un model estratigràfic 3D del Delta del Besòs que, en gran mesura, 
és compatible amb la correlació de Gámez et al (2009). Velasco et al. (2012) estructura la successió 
holocena en tres unitats: dipòsits de plana deltaica, de front deltaic i de prodelta. Aquestes unitats reposen 
damunt uns dipòsits rics en graves de pocs metres de gruix que constitueixen l’aqüífer principal del 
Besòs, que agrupen fàcies litorals transgressives i canals fluvials del Plistocè superior. Per sota d’aquests 
dipòsits grollers identifiquen una successió complexa fonamentalment constituïda per dipòsits fluvials i 
deltaics els quals, des d’un punt de vista cronològic, s’haurien de correlacionar amb el Quaternari Plistocè 
del Pla de Barcelona.  

Riera et al. (2020) presenten una aproximació de l’evolució del front marítim de la zona portuària de 
Barcelona des de la tardoantiguitat a l’edat moderna. Aquest treball permet tenir una visió acurada de 
com els dipòsits quaternaris del litoral barceloní han anat progradant al llarg dels darrers 2 000 anys, i 
com aquests han influït i han estat influenciats per l’activitat humana.  



108

Geologia de la ciutat de Barcelona

Finalment, Salvany i Aguirre (2020) fan una correlació dels dipòsits neògens i quaternaris presents al 
Pla de Barcelona i als deltes del Llobregat i el Besòs a partir de la revisió i l’anàlisi acurada de més de 
200 sondatges geotècnics. Segons Salvany i Aguirre (2020), a la part mitjana del Pla de Barcelona (entre 
la Sagrera i Sants) el Plistocè, a grans trets, defineix una successió granodecreixent. A la base sovint hi 
predominen sediment gravencs, i al sostre sediments lutítics i lutítico-sorrencs vermellosos amb nòduls 
i crostes carbonàtiques discontínues, amb algun nivell de gravetes. En els sediments holocens del 
Llobregat (zona de Bellvitge) i el Besòs (zona de Via Trajana) diferencia dipòsits de plana deltaica, de front 
deltaic i de prodelta. Aquests dipòsits deltaics reposen damunt unes graves molt netes, les quals associa 
a un període de lowstand que també atribueix a l’Holocè. 

Des de principi dels anys 1990, el Servei Geològic de Catalunya (actualment ICGC) ha realitzat la car-
tografia geològica sistemàtica de detall (a escala de treball 1:10 000 o 1:5 000) dels dipòsits quaternaris 
de Barcelona i les seves rodalies (conques del Llobregat i el Besòs, i el sistema de rieres i planes litorals 
compreses entre el Garraf i el Maresme). Aquests treballs s’han realitzat a partir de la integració de dades 
de camp, de sondatges i historiogràfiques. Les unitats cartogràfiques quaternàries es diferencien en 
funció de criteris litològics, geomorfològics i sedimentològics, segons un model conceptual que s’ha 
mantingut més o menys constant al llarg del temps. Aquest model preveu el fet que, des d’un punt de 
vista temporal, els dipòsits quaternaris s’estructuren en cinc períodes que s’identifiquen en números que 
van del 0 al 5; de manera que els dipòsits més recents són d’edat 0 i els més antics d’edat 5. S’estima 
que les unitats 0 i 1 i són holocenes (del Quaternari actual), mentre que les unitats 3, 4 i 5 són plistocenes 
(del Quaternari antic). Fruit d’aquests treballs s’han publicat diferents mapes com ara el Mapa hidrogeològic 
del tram baix i del delta del riu Llobregat (ICC-CUADLL, 2006), o els fulls d’Horta 289-124, Vallvidrera 
288-125, Sant Genís del Agudells 288-124, Vila de Gràcia 289-125, Sant Adrià del Besòs 290-124, 
Bellvitge 288-128 i Torre del Baró 289-123, de la sèrie Mapa geològic de les zones urbanes de Catalunya 
1:5 000 (IGC-ICGC, 2009-2019). 

Malauradament, de la sèrie Mapa geològic de Catalunya 1:25 000, iniciada a mitjan dels anys 1990, 
els fulls en els quals se situa el terme municipal de la ciutat de Barcelona no s’han publicat. Sí que s’han 
publicat els fulls que circumscriuen el terme municipal (Castelldefels-Vallcarca, Vallirana, Martorell, Olesa 
de Montserrat, Sabadell, Mollet del Vallès i Mataró-Premià de Mar). El present treball ha integrat i fet una 
síntesi de nombrosos estudis específics del Quaternari de Barcelona i el seu entorn no publicats, desen-
volupats en el marc del Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 i el Mapa Geològic de les zones urbanes 
de Catalunya 1:5 000. 

Els treballs descrits en els paràgrafs anteriors en conjunt integren un volum ingent d’informació i in-
terpretacions, sovint contradictòries o inconnexes, sobre el Quaternari de Barcelona i el seu entorn, que 
representa la base de referència del present treball. 

1.3 El nivell del mar i altres factors que condicionen  
el registre Quaternari 

El registre Quaternari, a escala global, està fortament influenciat per les variacions climàtiques que han 
tingut lloc al llarg d’aquest període que s’inicià fa uns 2,5 Ma (Miller et al., 2011 i referències en el 
mateix). A les zones costaneres, com és el cas de Barcelona, aquestes variacions comporten canvis 
significatius en el nivell del mar que condicionen les seqüències sedimentàries (Blum, 2013 i referències 
en el mateix).  

Des dels inicis del Quaternari, el nivell mitjà del mar ha tendit a descendir fins a uns 120 metres 
respecte l’alçada actual (Fig. 3a). Aquest descens no ha estat continu, sinó que s’ha produït en forma 
d’unes oscil·lacions amb amplituds i períodes que han variat al llarg del temps. Inicialment, i fins fa uns 
1,2 Ma, les oscil·lacions eren d’uns 40 metres cada 40 000 anys. Posteriorment, hi ha un temps de 
transició d’uns 0,6 Ma (transició del Plistocè inferior al Plistocè mitjà) que dona pas a un període amb uns 
cicles d’uns 100 000 anys i d’amplitud significativament més gran, que pot superar els 100 metres, que 
es mantenen fins a l’actualitat (Fig. 3b). 

A l’hora de correlacionar els dipòsits quaternaris, en molts casos, s’utilitzen com a referència els 
mínims i els màxims que caracteritzen aquestes oscil·lacions. Els nivells del mar més baixos corresponen 
a màxims glacials (períodes de màxima acumulació de gel). Els valors màxims corresponen a allò que 
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s’anomenen períodes interglacials. Actualment ens trobem en un interglacial, i es tracta d’un moment 
extraordinàriament singular, ja que en el darrer milió d’anys el nivell del mar generalment s’ha situat 
entre -40 i -90 metres respecte el nivell actual, i només en moments puntuals s’ha assolit el nivell 
actual.  

Des d’un punt de vista sedimentològic, l’últim gran cicle de descens i ascens del nivell del mar (entre 
125 000 anys BP i l’actualitat) té una especial rellevància, per la seva proximitat temporal i la representativitat 
del registre associat (Fig. 3c). Fa uns 125 000 anys finalitzà l’últim període interglacial anomenat MIS 5 
(Miller et al., 2011). S’estima, que en aquell moment, el nivell del mar es trobava a una alçada similar a 
l’actual i, en conseqüència, la dinàmica sedimentària i la configuració del front litoral barceloní podia ser 
similar a l’actualitat. Entre 125 000 anys BP i l’últim màxim glacial, que s’estima fa un 20 000 anys, el 
nivell del mar va descendir uns 120 metres respecte el nivell actual, a conseqüència de l’acumulació de 

Figura 3. a) Representació de l’evolució del nivell del mar en els darrers 9 mi-
lions d’anys a partir de l’anàlisi de les dades de Miller et al. (2011). La corba 
de color gris representa les dades originals de Miller. La corba vermella repre-
senta el nivell del mar mitjà obtingut a partir de filtrar les dades originals amb 
una finestra de cent mil anys i calcular el percentil 50. El domini rosa represen-
ta el rang del nivell que s’estima en el 50% del temps a partir de filtrar les da-
des originals amb una finestra de cent mil anys i calcular els percentils 25 i 75. 
La corba gruixuda de color gris de la part esquerra és la de l’últim cicle, des 
de 0,130 Ma fins a l’actualitat. Entre 9 i 6 Ma el nivell del mar era similar al de 
l’actualitat. Durant la Crisi Salina Messiniana (Lofi et al., 2010) s’estima que la 
conca Mediterrània es va dessecar, però el nivell del mar a escala global no 
experimentà canvis significatius. Durant aquest període, els marges de la riba 
Mediterrània experimentaren una important erosió i es definí la discordança 
messiniana. La reobertura de la Mediterrània durant el Pliocè comportà una 
represa de la sedimentació a les ribes. A l’inici del Quaternari, el nivell del mar 
comença a descendir inexorablement; aquest fet comportà el desmantella-
ment de bona part dels dipòsits pliocens. Aquest descens general se sobre-
posa a una certa ciclicitat, que inicialment consistia en oscil·lacions d’uns  
60 metres en períodes de 40 000 anys (fins al voltant d’1,2 Ma BP). Posterior-
ment el desnivell i els períodes dels cicles s’han anat incrementant. Des de fa 
uns 600 000 anys, els cicles que han succeït han estat de períodes d’uns 
100 000 anys i desnivells superiors als 100 metres. b) Zoom de la corba del 
nivell del mar entre 0 i 1,5 Ma. A la corba s’identifiquen els principals estatges 
isotòpics marins (Marine Isotopic Stages, MIS). c) Zoom de la corba del nivell 
del mar entre 0 i 130 000 anys BP. Entre 120 000 i 20 000, després del darrer 
període interglacial, hi ha una baixada del nivell del mar que desencadena una 
regressió forçada i la formació d’una discordança. Aproximadament entre 
20 000 i 8 000, després del màxim glacial, hi ha un ascens molt ràpid del  
nivell del mar que desencadena una transgressió i la formació d’una superfí-
cie de “ravinement”. Des de fa uns 8 000 anys l’ascens del nivell del mar s’ha 
anat desaccelerant i, en molts àmbits, les aportacions de sediments erosio-
nats al continent compensen l’ascens del nivell del mar, definint el que  
s’anomena una regressió normal que afavoreix la formació de planes litorals 
modernes com la de Barcelona.

a)

c)

b)
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gel en el conjunt del planeta. Aque st descens del nivell de base afavorí l’erosió dels sediments acumulats 
a les planes litorals i als trams baixos de les conques fluvials que hi menen. Els materials erosionats pro-
gressivament eren transportats a través de la plataforma continental fins al talús, el qual marca la línia de 
costa del moment del màxim glacial.  

Fa aproximadament 20 000 anys BP fins a l’actualitat, les reconstruccions indiquen que el nivell del 
mar ha anat ascendint de forma progressiva. Inicialment, fins als 8 000 anys BP, aquest ascens va ser 
ràpid, fins aproximadament uns 5 metres per sota del nivell actual. Durant aquest període tingué lloc una 
transgressió marina, que significa que la línia de costa es desplaça terra endins. El registre associat a 
aquesta transgressió són uns dipòsits de platja i costaners que, d’alguna forma, fossilitzen la superfície 
erosiva associada a la regressió del període glacial. Posteriorment, el ritme d’ascens s’ha anat desaccelerant 
fins a assolir el nivell actual (pe Stanley i Warne, 1994). A conseqüència d’aquesta desacceleració, a les 
zones de desembocadura de rius i rieres sovint la taxa de sedimentació supera el ritme d’ascens del 
nivell del mar, afavorint l’acumulació de sediments que prograden cap a mar, la regressió de la línia de 
costa i la formació de les planes litorals actuals. 

Amb anterioritat a l’últim màxim glacial, més enllà dels 125 000 anys BP, el cicle descrit ha anat succeint 
en altres ocasions. Com a resultat, els models sedimentològics suggereixen que el registre d’aquest llarg 
període pot ser incomplet i sovint inconnex; pel fet que, en els moments de baixada del nivell del mar, 
gran part dels sediments són erosionats i transportats cap a la plataforma i el talús. Durant aquest període, 
perquè s’acumuli sediment a la plataforma, cal algun mecanisme addicional que generi l’espai necessari 
que no es pot explicar únicament amb les oscil·lacions del nivell de base. A les zones en què es troba 
un registre quaternari potent i extens, generalment s’interpreta que aquesta acumulació de dipòsits està 
especialment afavorida per processos de subsidència relacionats amb la dinàmica litosfèrica. Més enllà 
de les oscil·lacions del nivell de base global i la dinàmica litosfèrica a escala regional, com ja s’ha enunciat 
anteriorment, existeixen altres processos de caràcter local que també condicionen el registre quaternari, 
com ara les característiques de les conques (litologia, gradient, mida, etc.) o el context geomorfològic, 
entre d’altres (Blum et al., 2013). 

A l’hora d’abordar la caracterització del registre quaternari d’un àmbit costaner determinat, com el de 
Barcelona, tant com sigui possible, s’han de tenir en compte tots aquests factors que condicionen la 
dinàmica del sediment al llarg del temps des d’allà on es produeix fins a on es deposita (from source to 
sink). D’aquesta forma, es pot elaborar un relat que es pot utilitzar de referència per correlacionar dipòsits 
caracteritzats més enllà de l’àmbit d’interès i, així doncs, millorar el coneixement sobre l’evolució del 
territori al llarg dels darrers 2,5 milions d’anys. 

2. Metodologia 
La caracterització dels dipòsits quaternaris de la ciutat de Barcelona s’ha elaborat a partir de l’anàlisi dels 
estudis preexistent citats a la introducció, la cartografia d’afloraments, la revisió de sondatges derivats 
d’estudis del terreny, la interpretació geomorfològica de models digitals del terreny, i cartografies actuals 
i històriques. Tota la informació disponible s’ha georeferenciat i s’ha integrat en un sistema d’informació 
geogràfica. 

Malgrat que els dipòsits quaternaris constitueixen més del 70% del substrat geològic de la ciutat, a 
conseqüència del context fisiogràfic i, evidentment, de la urbanització (en sentit ampli), existeixen molt 
pocs afloraments d’aquests dipòsits. Tenint en compte la configuració geomorfològica s’estima que, en 
el passat, n’hi podia haver més, especialment als talussos de barrancs o del graó de Barcelona. Durant 
l’elaboració de la cartografia s’han treballat afloraments naturals de dipòsits quaternaris, i talussos i 
rebaixos associats a obres. També s’han recopilat fotografies d’afloraments en documents i estudis 
geològics en sentit ampli. 

La informació que deriva dels afloraments és molt rellevant, ja que permet l’observació i la caracterització 
directa; però és molt escassa. Per contraposició, com que es tracta d’una zona urbana, existeix un volum 
molt important de prospeccions geotècniques que, d’ara en endavant, anomenem sondatges, els quals 
proporcionen informació sobre la constitució del subsol en profunditat. El nombre de sondatges és més 
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d’un ordre de magnitud superior al dels afloraments. Tot i així, s’ha de remarcar que la informació derivada 
d’afloraments és molt valuosa perquè permet contextualitzar i acotar les dades de prospeccions, i cor-
relacionar el Quaternari del subsol de la ciutat, a escala regional, amb el d’altres àmbits en els quals 
l’exposició dels materials és més gran. A l’àmbit d’estudi s’han revisat 4 541 columnes de sondatges les 
quals, en conjunt, representen 103 453 metres de testimonis. En 4 095 sondatges s’han identificat dipòsits 
quaternaris. Aquests sondatges en total sumen 52 598 metres de testimoni de sediments quaternaris. 
En 1 942 sondatges s’identifica el sostre del basament prequaternari, que equival a dir que es creua tota 
la successió de dipòsits quaternaris. 

La informació de sondatges, però, és heterogènia, per diferents motius, com ara l’objectiu original del 
sondatge, el sistema de prospecció, l’autor de la interpretació dels testimonis, el sistema de classificació 
emprat o el format en el qual es troba la informació. En aquest sentit, per facilitar la correlació, en un 
primer estadi les testificacions s’han homogeneïtzat en un sistema estàndard de litologies i unitats geo-
lògiques de treball. Per a cada sondatge s’han homogeneïtzat els trams litològics, en un sistema que 
inclou 107 litologies diferents. De forma iterativa, basant-nos en el context geològic i geomorfològic i en 
la informació d’afloraments i sondatges veïns, els trams litològics de cada sondatge s’han assignat a 
unitats operatives. Aquestes unitats han facilitat la correlació entre sondatges i afloraments, generat un 
model conceptual del Quaternari i establert les unitats aflorants, que habitualment es troben cobertes 
per la trama urbana, per rebliments o simplement pel sòl vegetal (Fig. 4). 

La correlació i la generalització de la informació discreta, derivada d’afloraments i sondatges, s’ha fet 
tenint en compte un gran nombre de referències cartogràfiques i bibliogràfiques.  

Durant 20 anys, l’ICGC ha realitzat diferents treballs de cartografia d’aquest àmbit, especialment en 
el context del MGC25 i més recentment del MGZUC. Els treballs queden recollits en nombrosos documents 
consultables en el sistema documental de l’Institut. Fruit d’aquests treballs s’han publicat, per exemple, 
a l’àmbit d’estudi el Mapa hidrogeològic del tram baix del Llobregat i el seu delta 1:30 000 (ICC-CUADLL, 
2006) i els fulls d’Horta 289-124, Vallvidrera 288-125, Sant Genís del Agudells 288-124, Vila de Gràcia 
289-125, Sant Adrià del Besòs 290-124, Bellvitge 288-128 i Torre del Baró 289-123, de la sèrie Mapa 
geològic de les zones urbanes de Catalunya 1:5 000 (IGC-ICGC, 2009-2019). Aquesta documentació en 
conjunt s’ha tingut en compte a l’hora de definir el sistema d’unitats geològiques i establir alguns contactes 
entre unitats. 

Al marge dels treballs de cartografia de dipòsits quaternaris de l’Institut, per establir el sistema d’unitats 
s’han revisat i tingut en compte els treballs de Llopis (1942), Ventayol et al. (1978), Bosch & Ventayol i 
ICC (2000), Liquete et al. (2008), Gámez et al. (2009), Riba i Colombo (2009), Velasco et al. (2012), 
Salvany i Aguirre (2020), Riera et al. (2020). 

D’altra banda, s’ha consultat i analitzat documentació cartogràfica històrica de la ciutat per a la 
captació d’informació geomorfològica, sobretot d’àrees que actualment han estat molt modificades per 
la urbanització. Aquesta documentació ha facilitat establir els contactes geològics i identificar elements 
geomorfològics històrics rellevants, com canals del Llobregat o del Besòs, traces de rieres o torrents, 
llacunes o escarpaments. Del conjunt de documents destaquen els mapes topogràfics de Cerdà 1854-
1865 per l’ampliació de la ciutat de Barcelona, els fulls del Plano de Barcelona a escala 1:2 000 de la 
Brigada Topográfica de Ingenieros realitzats entre 1915 i 1930, i diferents sèries de fotografies aèries i 
productes cartogràfics derivats del segle XX custodiats a la Cartoteca de Catalunya i accessibles a 
través de la pàgina web l’ICGC. 

Tota la informació recopilada, tant com ha estat possible, s’ha georeferenciat i s’ha integrat amb 
les bases topogràfiques, el catàleg d’ortofotografies i els models digitals del terreny vigents. A partir 
dels MDT s’han generat derivades (ombres, corbes de nivell d’un metre, mapes de pendent) que han 
facilitat l’anàlisi geomorfològica de la ciutat. A més a més, s’ha disposat d’un model digital del terreny 
històric derivat de la restitució de les fotografies aèries dels anys 1960, el qual ha permès conèixer 
en detall com era el relleu d’alguns àmbits abans de la urbanització, especialment a la part alta de la 
ciutat. 

La interpretació i síntesi del conjunt d’informació recopilada ha donat lloc al mapa dels dipòsits 
quaternaris i al model del sostre del basament prequaternari de la ciutat de Barcelona, que en els següents 
apartats es descriu en detall. 



112

Geologia de la ciutat de Barcelona

Figura 4. 62 columnes de sondatges sintetitzades i homogeneïtzades representatives del registre quaternari del subsol de Barcelona.  
S’inclou una taula amb les coordenades UTM fus 31N sistema ETRS89. Els sondatges es representen al mapa de la Figura 5.
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Figura 4. (Continuació).
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3. Cartografia dels dipòsits quaternaris 
La Figura 5 mostra la cartografia dels dipòsits quaternaris de la ciutat de Barcelona. Aquesta cartografia 
forma part del projecte Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. 

Des d’un punt de vista cronoestratigràfic i sedimentològic, i en base a l’anàlisi del conjunt d’informació 
disponible, els dipòsits quaternaris que es troben al subsol de la ciutat es poden agrupar en un sistema 
de dotze unitats geològiques, compatible amb el model de variacions del nivell de base del Quaternari 
descrit a la introducció.  

Set d’aquestes unitats estan associades al context regressiu que té lloc des de fa uns 8 000 anys, en 
què la disminució de la taxa d’ascens del nivell del mar ha permès la formació del Delta del Besòs, del 
Delta del Llobregat i de la plana litoral de Barcelona (QHt0, QHt1, QHal, QHlm, QHlp, QHld, QHac). Per 
facilitar la comprensió del model, aquestes unitats les anomenem holocenes. QHt0 inclou els dipòsits de 
la llera actual i recent (visibles des de 1945) del Llobregat i del Besòs. QHt1 inclou els dipòsits de terrassa 
fluvial que conformen la plana d’inundació holocena. QHal inclou els dipòsits de canals fluvials situats a 
les planes deltaiques del Llobregat i del Besòs dels quals es té constància històrica. QHlm inclou els 
dipòsits de maresmes i de les planes d’inundació deltaiques. QHlp inclou els dipòsits sorrencs del front 
deltaic i el cordó litoral holocè. QHld, que només aflora a l’offshore, inclou els dipòsits de prodelta i 
dipòsits litorals distals de l’Holocè. QHac inclou dipòsits al·luvials i col·luvials situats al peu del graó 
barceloní, envoltant els dipòsits fluvials i litorals holocens. 

Les altres cinc unitats són del Plistocè. Dues unitats s’estima que són anteriors al darrer període interglacial 
(QPac i QPa); és a dir, són del Plistocè mitjà o inferior. QPac inclou els dipòsits al·luvials i col·luvials proximals 
(peudemont) associats al desmantellament de Collserola. QPa inclou els dipòsits plana al·luvial situats al Pla 
de Barcelona. La unitat, QPl, que només aflora a l’offshore i que està constituïda de dipòsits grollers de 
platja, s’associa al context transgressiu relacionat amb l’ascens ràpid del nivell del mar que tingué lloc entre 
20 000 i 8 000 anys BP; és a dir, que pertany a la part alta del Plistocè superior. Finalment, existeixen dues 
unitats no aflorants, una situada al subsol de les zones deltaiques, que inclou sediments fluvials i deltaics 
plistocens de més de 20 000 anys (QPal); i l’altra situada al subsol de les valls baixes del Llobregat i el Besòs, 
que inclou sediments fluvials del Plistocè superior i més antics (QPf). 

4. Descripció de les unitats quaternàries 
A continuació presentem una descripció de les principals característiques geològiques de les unitats 
quaternàries diferenciades. Per a cada unitat s’informa sobre el context geomorfològic i geogràfic en la 
qual se situa, els principals dipòsits que la constitueixen, la seva arquitectura sedimentària, els gruixos 
característics, l’ambient sedimentari, les relacions estratigràfiques amb la resta d’unitats, l’edat atribuïda 
i altres particularitats. 

4.1 QHt0 
La unitat QHt0 engloba els dipòsits associats a la llera actual i recent del Besòs i del Llobregat. Inclou 
l’envoltant de les lleres identificades al catàleg d’ortofotos de l’ICGC des de 1946 fins a l’actualitat. En el 
terme municipal de Barcelona, la unitat es restringeix als límits amb els termes municipals de Santa 
Coloma de Gramenet i el Prat de Llobregat. La unitat està constituïda per graves heteromètriques, arro-
donides, gra-suportades, i sorres grolleres amb graves i gravetes, amb materials antròpics d’origen divers 
i un percentatge baix de sediments fins. Engloba els sediments associats a la dinàmica fluvial i antròpica 
de la llera recent, que ha tingut lloc durant els darrers 80 anys. A l’àmbit cartografiat, el sostre de la unitat 
a grans trets tendeix a trobar-se menys encaixat de forma progressiva en sentit a les desembocadures: 
se situa entre 7 i 4 metres per sota de la terrassa baixa del Besòs i del Llobregat (sostre de la unitat 
QHt1), i entre 4 i 0 metres per sota de les planes deltaiques (sostre de la unitat QHpd). Es tracta d’una 
una unitat activa, en el sentit que el seu abast i entitat varia amb el temps. Cal remarcar que les lleres del 
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Besòs i el Llobregat estan canalitzades amb dics antròpics i altres infraestructures que limiten la capacitat 
natural de desplaçament del seu curs, i condicionen el flux d’aigua i sediment que hi circula. El gruix dels 
dipòsits és irregular, s’estima que difícilment supera els 4 metres i que en alguns àmbits pot ser nul. 

Figura 5. Mapa dels dipòsits quaternaris de Barcelona, amb la localització dels sondatges de la Figura 4 i els talls de la Figura 10.
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4.2 QHt1 
La unitat QHt1 inclou els dipòsits holocens situats a la terrassa baixa del tram baix del Besòs i del 
Llobregat. A l’àmbit cartografiat aquesta terrassa, que s’interpreta que correspon a la terrassa d’inundació 
holocena, se situa entre 3 i 7 metres sobre les lleres actuals d’ambdós rius. La unitat està composta fo-
namentalment per sediments sorrencs i lutites de plana d’inundació amb intercalacions de graves 
associades a canals. En conjunt s’estima que el percentatge de fins s’incrementa cap al sostre. A l’àmbit 
cartografiat el sostre de la unitat està compost fonamentalment per sediments lutítics. Les graves 
generalment són arrodonides i d’ordre centimètric. La composició dels clastos és variada, de roques 
metamòrfiques, quars, gresos, conglomerats i calcàries. El grau de cimentació de la unitat és nul. Els se-
diments fins són rics en matèria orgànica, són de coloració marró-grisenca i sovint contenen restes an-
tròpiques. S’interpreta que aquests dipòsits deriven de l’acumulació de material en èpoques d’avingudes 
i crescudes del riu. Els sediments gravencs corresponen a dipòsits de canal fluvial i els sediments fins 
s’associen a fàcies de desbordament. El gruix de la unitat s’estima que és d’uns 5 metres a les valls 
fluvials i s’incrementa en sentit als deltes, en algun punt pot superar els 10 metres. En condicions naturals 
es tracta d’una unitat activa que en períodes de riuades pot acumular nou material o pot ser erosionada 
per la llera dels cursos del Besòs i el Llobregat. En aquest sentit es troba lligada a l’evolució de la llera 
activa, que inclou els dipòsits QHt0. Tot i així, les obres d’endegament de la llera han fet que actualment 
la plana estigui més protegida davant les inundacions i l’erosió lateral, i a l’agradació. En sentit als relleus 
laterals, la unitat passa transicionalment als sediments al·luvials-col·luvials de la unitat QHac. En sentit a 
la costa, passa transicionalment als sediments de plana deltaica QHal. La unitat reposa damunt els 
dipòsits fluvials plistocens QPf. Localment, se situa de forma discordant damunt els sediments al·luvials 
i col·luvials plistocens QPac.  

4.3 QHal 
La unitat QHal engloba els dipòsits de braços o lleres antigues del Besòs i del Llobregat que se situen 
dins de les planes deltaiques. La traça d’aquests cursos deriva de l’anàlisi i georeferenciació d’informació 
històrica. A l’àmbit del Besòs inclou la llera del Besòs Vell que se sap que fou funcional al segle XVII. A 
l’àmbit del Llobregat inclou les lleres històriques de Montjuïc (segle V), Remolar (segle VII), el Llobregadell 
(segle X) i l’Illa (segle XII). La unitat també inclou zones de mota i de plana d’inundació situades entre les 
lleres històriques o a prop. S’estima que, en conjunt, la unitat està constituïda per sediments gravencs i 
sorrencs de rebliment de canals fluvials, i sediments lutítics i sorrencs de desbordament de canal. Els 
dipòsits de llera actual QHt0 queden envoltats totalment o parcialment per aquesta unitat. Aigües amunt 
connecta amb els dipòsits de terrassa fluvial QHt1, lateralment passa a dominis de plana d’inundació 
deltaica (QHlm) i frontalment, a la zona de desembocadura, connecta amb els dipòsits sorrencs de cordó 
litoral QHfd. En conjunt s’estima que els dipòsits QHal tenen un gruix màxim d’uns 4 metres. En condicions 
naturals seria una unitat activa com QHt0, que en conjunt permeten copsar el dinamisme i l’abast dels 
cursos fluvials i la seva relació amb les planes d’inundació en les quals se situen.  

4.4 QHlm 
Són dipòsits de maresmes i de plana d’inundació associats al desenvolupament de les planes deltaiques 
modernes del Besòs i del Llobregat i la configuració de la plana litoral barcelonina durant l’Holocè. Són 
dipòsits predominantment fins, de tonalitats marronoses, que poden incloure zones amb tonalitats grisoses 
riques en matèria orgànica i intercalar passades d’esporàdiques de sediments de granulometria més 
gruixuda. En el context de les planes deltaiques i front litoral, aquests dipòsits corresponen a les fàcies 
relativament allunyades dels canals fluvials principals, i situades en zones deprimides de rereplatja, 
protegides de les aportacions marines. Deriven de l’acumulació de material en èpoques de crescudes i 
desbordaments del riu i de zones de maresma i llacuna. La unitat habitualment té gruixos inferiors a 10 
metres, difícilment supera els 15 metres; s’aprima des del delta intern cap a la costa. S’interigita amb els 
dipòsits fluviodeltaics QHal i fluvials QHt1 i els dipòsits al·luvials col·luvials que voregen les planes deltaiques 
QHac. Cap a mar de forma transicional se situen damunt els dipòsits sorrencs QHlp. A les zones més 
internes, en alguns àmbits reposa discordantment damunt els dipòsits plistocens QPal. 
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4.5 QHlp 
Dipòsits de cordó litoral associats al desenvolupament de les planes deltaiques modernes del Besòs i 
del Llobregat i del front litoral barceloní durant l’Holocè. La unitat està constituïda fonamentalment per 
sorres netes amb passades de graves, amb restes de fòssils marins. En termes generals, la granulometria 
dels dipòsits del Delta del Besòs és significativament més grossa que la del Delta del Llobregat. En la 
vertical, a grans trets la unitat defineix una seqüència positiva, granocreixent. Inclou fàcies deltaiques de 
duna, de platja i d’avantplatja, i fàcies marines fins a la zona d’influència de les tempestes. La unitat 
resulta de la progradació d’aquestes fàcies al llarg dels darrers 8 000 anys. A bona part de l’àmbit d’estudi 
s’estima que la unitat té un gruix entorn a 10-20 metres, puntualment supera els 30 metres. Mar endins, 
a uns 15 metres de profunditat, passa transicionalment als sediments fangosos més distals corresponents 
a les fàcies de prodelta del Llobregat i el Besòs QHld. Terra endins se situa per sota els dipòsits de plana 
deltaica QHlm i QHal. La unitat se situa damunt els dipòsits transgressius del Plistocè superior QPl, 
localment reposa discordantment damunt els dipòsits QPal. 

4.6 QHld 
Dipòsits litorals distals associats al desenvolupament de les planes deltaiques actuals del Besòs i del 
Llobregat i del front litoral barceloní durant l’Holocè. La unitat és constituïda per sediments lutítics de 
color gris fosc, rics en matèria orgànica, amb intercalacions primes de sorres fines, amb una tendència 
predominantment granocreixent. Els dipòsits inclouen restes de fòssils marins. Des d’un punt de vista 
sedimentològic corresponen a dipòsits de prodelta, que s’han sedimentat per sota del nivell de base de 
les tempestes, associats a la progradació dels deltes i el front litoral durant l’Holocè. La unitat només 
aflora al fons submarí, a partir d’uns 15 metres de profunditat. En conjunt la unitat defineix una geometria 
de falca que s’obre des del delta emergit cap a l’offshore. Al Llobregat el prodelta té més entitat i s’estén 
fins a una profunditat d’uns 80 metres, i en el delta emergit s’estima que té un gruix màxim d’uns 45 
metres. Al Besòs arriba fins a uns 50 metres de profunditat i s’estima que té un gruix màxim de 20 metres 
en el delta emergit. La unitat se situa en general damunt els dipòsits transgressius del Plistocè superior 
QPl. Queda coberta pels sediments sorrencs de front deltaic QHlp. 

4.7 QHac 
La unitat QHac correspon als dipòsits al·luvials i col·luvials atribuïts a l’Holocè, situats a les parts distals del 
Pla de Barcelona, al peu del graó barceloní, a la zona de contacte amb les planes fluvials i deltaiques del 
Llobregat i el Besòs. En planta, defineix una mena d’envoltant entorn a aquestes planes, amb un pendent 
suau que es va horitzontalitzant en sentit a aquestes. És formada per sediments mal seleccionats, fona-
mentalment sediments fins sovint amb sorres i graves disperses i sediments grollers amb matriu abundant. 
Els clastos de les graves són de composició diversa, molts d’ells són clastos ressedimentats, derivats de 
les unitats quaternàries QPac i QPa. Inclou fragments de crostes carbonàtiques i calitxos, i restes antròpiques. 
S’interpreta que la unitat integra dipòsits col·luvials associats a l’erosió i el desmantellament del Pla de 
Barcelona i dipòsits al·luvials derivats de la dinàmica sedimentària de les rieres de Collserola. Aquests 
dipòsits també es troben al peu de Collserola, el Garraf i la Serra de Marina. Es tracta d’una unitat de poca 
entitat, generalment de menys de 5 metres de gruix, i al peu dels principals relleus pot superar els 10 
metres. És possible que en llocs on s’han cartografiat dipòsits QHac aquests siguin absents o que a con-
seqüència de rebaixos antròpics s’hagin extret completament. A l’àmbit del terme municipal de Barcelona, 
s’estima que la unitat reposa discordantment damunt els sediments del Quaternari antic, fonamentalment 
de la unitat QPa. La unitat passa transicionalment a les unitats fluvials i litorals QHt1, QHal i QHlm. 

4.8 QPac 
La unitat QPac inclou els sediments del Quaternari antic situats a la part alta del Pla de Barcelona definint 
el peu de mont del vessant de solana de Collserola, els turons i Montjuïc. Més enllà del Pla de Barcelona, 
la unitat s’estén als peus i els fons de vall de Collserola, el Garraf i la Serra de Marina. El sostre de la unitat 
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conforma una superfície còncava que disminueix el seu pendent progressivament en sentit mar, d’apro-
ximadament un 10% a un 3%. Aquesta superfície geomorfològica té continuïtat més enllà dels sediments 
que conformen la unitat QPac, definint també el sostre de la unitat QPa, i està solcada per la xarxa de 
drenatge recent (que actualment es troba reblerta), la qual defineix un nivell de base situat a uns 5-15 
metres per sota. La unitat és constituïda fonamentalment per graves i, en menor mesura, per sediments 
lutítics i sorrencs. A grans trets defineix una successió granodecreixent. El tram basal és format per una 
amalgama de nivells de graves lleugerament cimentades, amb una matriu de tonalitats vermelloses, i 
clastos poc rodats sovint de més de 10 centímetres de diàmetre. La composició dels clastos varia en 
funció de l’àrea font, al peu de Collserola dominen els clastos de roques metamòrfiques i quars, al peu 
dels turons es troben clastos de calcàries del Silurià i del Devonià i a Montjuïc gresos del Miocè. Les bases 
dels nivells de graves són clarament erosives. Progressivament, cap a sostre, el percentatge de graves 
disminueix, s’intercalen amb nivells de sediments lutítics amb gravetes i sorres disperses sovint amb 
abundants nòduls de carbonat de calci. El gruix d’aquests dipòsits freqüentment supera els 20 metres, 
puntualment arriba als 40 metres (pe a la zona del nord-oest dels turons del Putxet i Monterols, on els 
materials d’aquesta unitat rebleixen unes àrees topogràficament deprimides). A l’àmbit del terme municipal 
de Barcelona, la unitat reposa discordantment damunt un basament prequaternari constituït per roques 
paleozoiques al nord, i pliocenes i miocenes al sud. Cap a les parts baixes del Pla de Barcelona passa 
transicionalment a la unitat QPa i queda fossilitzada per dipòsits holocens. Des d’un punt de vista sedi-
mentològic s’interpreta que corresponen a dipòsits de peu de mont, fons de vall i plana al·luvial proximal. 
Les unitats QPac i QPa en conjunt defineixen una plana al·luvial que es va anar reblint durant un període 
ampli del Plistocè, on les fàcies proximals correspondrien als dipòsits QPac i les distals a QPa. 

4.9 QPa 
La unitat QPa agrupa els sediments del Quaternari antic situats a la meitat baixa del Pla de Barcelona. El 
sostre de la unitat conforma una superfície més o menys plana i lleugerament inclinada cap a mar (amb un 
pendent regional entorn el 2-3%) que se segueix des de la Meridiana fins a Cornellà, i queda limitada pel 
graó barceloní. La major part de l’Eixample se situa damunt aquesta unitat. Malgrat que aquesta superfície 
actualment ha estat totalment modificada per l’activitat antròpica, l’anàlisi geomorfomètric de la documentació 
historiogràfica disponible indica que, previ a l’antropització, es tractava d’una superfície sotmesa a l’erosió, 
intensament dissecada per la xarxa hidrogràfica. Fonamentalment és constituïda per sediments lutítics ver-
mellosos, llims de color marró clar amb carbonat en forma de nòduls i filaments, crostes carbonàtiques de 
gruix d’ordre decimètric i graves predominantment anguloses, mal seleccionades i riques en matriu lutítica-
sorrenca de color vermell. Els clastos de les graves majoritàriament són de roques metamòrfiques de 
Collserola, habitualment de menys de 5 centímetres de diàmetre. En conjunt, la unitat defineix una seqüència 
granodecreixent. La base en molts casos és constituïda de graves. El gruix d’aquest nivell de graves basals 
pot arribar a tenir 10 metres. Cap a sostre el percentatge de graves disminueix, predominen els sediments 
fins amb intercalacions de poca entitat de graves, generalment de menys d’1 metre de gruix. Els sediments 
fins sovint defineixen uns cicles, d’uns 3-5 metres de gruix i extensió lateral limitada (d’alguns centenars de 
metres com a màxim), que de base a sostre estan formats per un nivell d’argiles vermelloses, uns llims ocres 
ben seleccionats amb abundants carbonatacions i una crosta carbonàtica. La unitat en conjunt en moltes 
zones té un gruix d’entre 15 i 25 metres. S’estima que en alguns punts supera els 30 metres de gruix (per 
exemple a la Plaça Universitat). La unitat reposa discordantment damunt un basament prequaternari, fona-
mentalment constituït per margues i sorres marines del Pliocè. En sentit Collserola, la unitat QPa passa tran-
sicionalment a la unitat de dipòsits de peu de mont QPac. Els dipòsits de les unitats holocenes reposen dis-
cordantment damunt aquesta unitat. Des d’un punt de vista sedimentològic s’interpreta que corresponen a 
dipòsits de plana al·luvial, els sediments gravencs són fàcies de rebliment de canal, i els sediments fins 
fàcies de plana d’inundació amb aportacions d’origen lacustre i eòlic. Segons el context geològic regional i 
la configuració geomorfològica, s’estima que els dipòsits d’aquesta unitat són del Plistocè mitjà i/o inferior. 

4.10 QPl 
Els dipòsits QPl corresponen a dipòsits litorals associats a l’últim període d’ascens ràpid del nivell del mar 
(aproximadament entre 20 000-8 000 anys BP). La unitat és formada fonamentalment per graves hetero-
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mètriques no cimentades, generalment arrodonides o subarrodonides, de diàmetre d’ordre centimètric i 
amb matriu predominantment sorrenca. La composició dels clastos és variada, predominen els clastos 
de roques riques en quars (pe quars hidrotermal, quarsites o gresos). La unitat també inclou algun nivell 
de sorres silíciques grolleres netes. Els sediments QPl es caracteritzen per la presència abundant de 
fragments de mol·luscs marins (pe bivalves, gasteròpodes) i restes vegetals. En vàries columnes de 
sondatges s’observa que la unitat defineix en conjunt una seqüència granodecreixent. Cap a continent les 
restes de fòssils marins són menys evidents. Aquests dipòsits no afloren a l’onshore, sinó que ocupen un 
espai fossilitzat per sediments deltaics i fluvials del Besòs i el Llobregat, en general per sota la cota -10 
metres. A la desembocadura del Besòs el sostre de la unitat se situa a uns 30 metres de profunditat i a la 
del Llobregat a uns 60 metres. Els dipòsits s’estenen cap a la plataforma continental, amb un pendent re-
lativament constant, d’entorn el 0,5%, vers el mar. La revisió dels testimonis de sondatges indica que el 
gruix d’aquests dipòsits és d’ordre mètric, generalment inferior a 5 metres. Des d’un punt de vista sedi-
mentològic s’interpreta que els materials QPl representen una unitat de dipòsits litorals transgressius, la 
qual se situa generalment damunt els dipòsits fluvials i deltaics plistocens QPal, anteriors al darrer màxim 
glacial. En alguns àmbits, aquests dipòsits poden reposar damunt les unitats plistocenes QPa, QPac i el 
basament prequaternari. S’interpreta que es correlacionen temporalment amb la part alta dels dipòsits 
fluvials QPf. Els dipòsits sorrencs de front deltaic (QHfd) i de fangs de prodelta (QHpd) del sistema deltaic 
modern Besòs-Llobregat prograden damunt QPl, definint una geometria en forma d’offlap. 

4.11 QPal 
La unitat QPal fa referència als dipòsits del Quaternari antic, situats sota els dipòsits transgressius del Plistocè 
superior QPl als deltes del Llobregat i el Besòs. Es tracta d’una unitat complexa no aflorant, que inclou 
dipòsits marins i continentals, caracteritzada a partir de la revisió de testimonis de sondatges relativament 
profunds. Des d’un punt de vista litològic, la unitat inclou nivells de lutites i margues grisoses amb restes de 
fòssils marins i continentals (fàcies de maresmes); nivells de sorres groguenques i graves ben classificades, 
parcialment cimentades amb restes de mol·luscs marins (fàcies de platja); nivells de lutites vermelles amb 
laminacions, marques d’arrels i abundants bioturbacions i carbonatacions (fàcies de plana al·luvial distal); i 
graves heteromètriques i polimíctiques que defineixen seqüències granodecreixents amb matriu sorrenca 
(fàcies de canal fluvial). El gruix d’aquests nivells varia de decimètric a pocs metres. La distribució espacial 
d’aquests nivells és de difícil correlació, per aquest motiu s’agrupen dins la mateixa unitat. La unitat QPal 
reposa discordantment damunt el substrat prequaternari, habitualment de margues pliocenes. A la zona de 
trànsit entre les planes deltaiques i les terrasses baixes del Besòs i el Llobregat passa als dipòsits fluvials 
plistocens QPf. Lateralment, en sentit al Pla de Barcelona, passa als dipòsits al·luvials QPa. La unitat se situa 
per sota de la cota -15 metres en ambdós deltes. La base i el sostre de la unitat defineixen unes superfícies 
amb un pendent regional cap al sud-est. En el delta emergit del Besòs la unitat té un gruix màxim d’uns 10 
metres i en el del Llobregat d’uns 30 metres. Des d’un punt de vista sedimentològic i d’acord amb Gámez 
et al. (2009), la unitat engloba un conjunt de seqüències deposicionals (fàcies de platja, de maresmes, fluvials 
i de plana al·luvial distal) associades a períodes d’ascens i estabilització del nivell del mar, separades per dis-
cordances erosives, associades a descensos del nivell de base durant el Plistocè. 

4.12 QPf 
La unitat QPf correspon al conjunt de sediments majoritàriament grollers no aflorants situats en el subsol 
de la terrassa baixa del Besòs i el Llobregat. Al terme municipal de Barcelona només es troben els 
associats a la dinàmica del Besòs. Els clastos són arrodonits, de mida grava i còdol, de naturalesa 
diversa, derivats del drenatge de la conca del Besòs i el Llobregat. Inclou alguna intercalació de sediments 
lutítics i sorrencs. En conjunt defineixen una paleovall composta d’una amalgama de nivells de geometria 
canaliforme. S’interpreta que corresponen a dipòsits d’origen fluvial associats a diferents cicles glacials 
plistocens. La unitat constitueix el substrat on es dipositen els sediments de plana d’inundació holocena 
QHt1. Lateralment passa als dipòsits de plana al·luvial QPa i de peu de mont QPac. Cap a mar, en els 
deltes del Llobregat i el Besòs, passa als dipòsits litorals transgressius QPl del Plistocè superior, i els 
dipòsits fluvials i litorals més antics QPal. La unitat reposa discordantment damunt el basament prequaternari. 
Al Besòs el gruix de la unitat QPf tendeix a augmentar aigües avall, a Vallbona s’estima que és d’uns 5 
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Figura 6. Fotografies representatives d’afloraments de dipòsits quaternaris. a) Vista panoràmica del Pla de Barcelona des de la Carretera de les Aigües.  
A la meitat inferior s’observa un talús continu on afloren els dipòsits plistocens QPac. La panoràmica permet copsar com el pendent del Pla de Barcelona 

decreix progressivament des del peu de Collserola cap a mar, definint un perfil longitudinal còncau, un glacis. b) Aflorament dels sediments  
de peu de mont plistocens atribuïts a la unitat QPac en un talús antròpic del Carrer dels Pins de Can Caralleu, a sota de la Carretera de les Aigües.  

En aquest aflorament s’observa una alternança complexa de sediments gravencs de poc gruix i escassa continuïtat lateral, i trams de lutites amb graves 
disperses. c) Aflorament extens dels dipòsits de plana al·luvial plistocens atribuïts a la unitat QPa en uns talussos de les obres de l’estació de la Sagrera  

el mes de febrer de 2014. d) Vista en detall d’una successió de nivells de llims sorrencs de color ocre amb carbonatacions, nivells argilosos de color 
vermell intens i nivells de graves discontinus amb geometria canaliforme representatius de la unitat QPa a la zona de la Sagrera. e) Vista panoràmica  

dels sediments vermellosos plistocens situats a la zona de trànsit de les unitats QPa i QPac en un talús en obres a la Meridiana el 19/8/2010. Els materials 
de tonalitats més marronoses de la part inferior dreta de la fotografia són un rebliment. f) Antic talús d’uns 4 metres d’alçada al Carrer de Palamós, a la 

Trinitat Nova, on es podia observar una successió representativa dels sediments al·luvials i col·luvials plistocens QPac situats al peu de Collserola. El nivell 
superior de color ocre correspon a uns llims sorrencs amb nòduls carbonàtics. El nivell de color vermell intens correspon a un tram argilós.  

a) b)

c) d)

e) f)
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g) h)

i) j)

k) l)

Aquests dos nivells estan reomplint un paleorelleu i se situen damunt uns sediments gravencs mal seleccionats i rics en lutita de tonalitat rosada.  
g) Destall de l’estructura d’un nivell de llims sorrencs amb abundants nòduls carbonàtics, representatiu de la successió plistocena present  

al Carrer de Palamós. h) Aflorament al Carrer de Natzaret, a la Vall d’Hebron, de sediments plistocens gravencs, matriusuportats, lleugerament cimentats, 
amb clastos angulosos d’ordre centimètric fonamentalment de roques metamòrfiques, característics de la unitat QPac. i) Sediments lutítics i gravencs mal 

seleccionats amb alguna carbonatació en un aflorament del Carrer de l’Escultor Ordóñez al barri de Porta. En aquest punt, un percentatge important  
dels clastos de les graves són de roques carbonàtiques del Silurià i el Devonià. j) Aflorament dels sediments plistocens de la unitat QPac en un talús 
artificial associat a una antiga bòvila al sud del Carrer de Marcel·lí, a Horta. Els materials que afloren fonamentalment corresponen a sediments lutítics  

a voltes amb carbonatacions amb nivells discontinus de graves anguloses matriusuportades. k) Nivells de sorres de la unitat de dipòsits holocens  
de front deltaic QHlp que van aflorar en una excavació associada a la construcció del centre comercial Gran Via 2 a l’Avinguda de la Gran Via  

de l’Hospitalet de Llobregat. l) Nivells de sorres atribuïts a la unitat de dipòsits holocens de front deltaic QHlp que van aflorar en el rebaix  
d’una obra a la cruïlla entre els carrers de Pallars i de la Llacuna, al Delta del Besòs. A la part inferior es diferencia un nivell argilós de color  

més fosc possiblement associat a dipòsits de maresmes.



122

Geologia de la ciutat de Barcelona

Figura 7. Fotografies representatives de testimonis de sondatges de dipòsits quaternaris de Barcelona. a) Trams argilosos de color vermellós, trams cimentats 
amb carbonats i trams llimosos de color marró de la unitat QPa, de 6 a 9 metres de profunditat, al Carrer de Roger de Flor. b) Sediments sorrencs amb gravetes 

atribuïts als dipòsits transgressius QPl, de 33 a 36 metres de profunditat, a la Gran Via de l’Hospitalet. c) Nivells de sorres i lutites atribuïts a la unitat QPal, entre 18 
i 21 metres de profunditat, al Carrer d’Almogàvers de Barcelona. d) Graves polimíctiques amb matriu sorrenca, a l’estret de Sant Boi, entre 12 i 15 metres de 

profunditat, atribuïdes a la unitat QPf. e) Graves amb matriu sorrenca i argilosa, a l’estret de Sant Boi, entre 3 i 6 metres de profunditat, atribuïdes a la unitat QHt0. 
f) Sediments sorrencs amb trams lutítics, entre 3 i 6 metres de profunditat, al Prat de Llobregat, atribuïts a la unitat QHal. g) Sediments lutítics amb trams rics en 
matèria orgànica, entre 6 i 9 metres de profunditat al sector de Can Ricard del Poblenou atribuïts a la unitat QHlm. h) Sediments sorrencs de la unitat QHlp al 
Delta del Llobregat, entre 6 i 9 metres de profunditat. i) Sediments lutítics de prodelta (unitat QHld) al Delta del Llobregat, entre 21 i 24 metres de profunditat.

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)
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metres, mentre que al Bon Pastor s’incrementa fins a uns 15-20 metres. Al tram baix del Llobregat, a 
l’alçada de Sant Feliu i Cornellà, s’estima que la unitat té un gruix de 25-30 metres. 

5. Estructura dels dipòsits quaternaris 
A partir del conjunt d’informació recopilada s’ha elaborat un model 3D de la base dels dipòsits quaternaris 
(Fig. 8). Aquest model s’ha obtingut a partir de definir línies de contorn cada 5 metres d’alçada. Cada 
isolínia s’ha traçat manualment (en entorn CAD) respectant el conjunt d’informació puntual de sondatges 
i afloraments. L’elaboració d’aquestes línies sovint ha comportat la reinterpretació de les dades puntuals 
per obtenir un resultat coherent des d’un punt de vista geològic i paleogeomorfològic. En aquests sentit, 
la reconstrucció i l’anàlisi de la informació puntual en conjunt ha estat un procés iteratiu. A partir de la in-
terpolació dels nodes xyz de les línies de contorn s’ha obtingut una superfície contínua en format malla 
de 15 metres d’espaiat. A més a més d’aquests nodes de les línies de contorn, per evitar artefactes i 
honorar les fonts de dades, la interpolació també inclou nodes de línies de ruptura (fons de vall i zones 
de cresta), nodes de sondatges (base dels dipòsits quaternaris) i traces cartogràfiques (límit dels dipòsits 
quaternaris). A partir de la interpolació entre tots els vèrtexs, mitjançant el mètode de triangulació de 

Figura 8. Isòbates de la base dels dipòsits quaternaris. Les línies de contorn són de cinc metres d’espaiat.
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Figura 9. Isòpaques del gruix dels dipòsits quaternaris. Tingueu en compte que també inclou el gruix de dipòsits antròpics 
 i no inclou espais buits sota rasant. L’espaiat entre línies és de cinc metres.

Delaunay del programa Surfer®, hem obtingut una superfície representativa de la base dels dipòsits qua-
ternaris de 5 metres d’espaiat. 

La superfície comprèn un rang de cotes entre -180 metres a l’offshore i 340 metres a Collserola. A 
les zones deltaiques i a l’offshore el pendent de la superfície a grans trets varia entre 2 i 2,5%. Tant a 
l’àmbit del Llobregat com al del Besòs es defineixen dues paleovalls principals. En el front de Montjuïc el 
pendent s’incrementa significativament cap a terra. Aquest promontori queda acotat per dues incisions 
de menys entitat, una a la Zona Franca i l’altra a Ciutat Vella, que s’endinsen cap a l’Eixample. Al marge 
d’aquestes quatre paleovalls, se n’identifiquen d’altres de menors, d’amplada d’ordre hectomètric. Al 
Pla de Barcelona, on el pendent regional és entorn al 2,5%, aquests antics fons de vall defineixen un 
patró ondulat de direcció NO-SE que es modela damunt el substrat Pliocè. A les parts altes de la ciutat 
el pendent regional és superior, habitualment entre el 3 i el 5%. A la zona propera on aflora el basament 
paleozoic el pendent s’incrementa significativament. 

A partir de la diferència entre el model digital del terreny i el model de la base dels dipòsits quaternaris, 
ambdós de 15 metres d’espaiat, s’ha obtingut un model del gruix dels dipòsits quaternaris i antròpics 
(Fig. 9). S’ha de tenir en compte que el gruix dels dipòsits antròpics en alguns àmbits és important, similar 
o superior al dels dipòsits quaternaris. Aquest fet dificulta l’anàlisi de la distribució del gruix dels dipòsits 
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quaternaris. Alguns exemples d’aquests gruixos de dipòsits antròpics que s’identifiquen en el mapa són 
els terraplens de vials al Llobregat, els rebliments dels fons de les rieres de Collserola o els terrenys 
guanyats a mar a la zona del Fòrum. 

El mapa de gruixos de la Figura 9 ofereix una visió general de la distribució del gruix dels sediments 
quaternaris al conjunt de la ciutat, malgrat la presència dels dipòsits antròpics. A grans trets s’observa que 
el gruix dels materials quaternaris tendeix a incrementar-se de les parts altes a les parts baixes de la ciutat. 
A la vall baixa del Llobregat el gruix és d’uns 50 metres, al Delta del Llobregat s’incrementa cap a mar des 
de 50 metres al delta intern fins a 110 metres a l’offshore. A la terrassa baixa del Besòs el gruix s’incrementa 
de 25 metres a l’estret de Montcada fins a uns 40 metres a Santa Coloma. Al Delta del Besòs, el gruix 
també tendeix a incrementar-se cap a mar fins a uns 50 metres a la zona de desembocadura. Al Poblenou 
i la Barceloneta el gruix predominantment és entre 35 i 45 metres. A Ciutat Vella és molt variable, el gruix 
màxim és d’uns 40-45 metres i es localitza a la paleovall que es troba sota l’Avinguda de les Drassanes. A 
bona part de la franja central de la ciutat (Sants, l’Eixample, Sant Andreu), el gruix dels dipòsits quaternaris 
supera els 20 metres. En aquest àmbit però condicionat per alguns alts. A la part alta de la ciutat, la franja 
situada entre el Pla de Barcelona i els relleus de Collserola presenta gruixos menys homogenis, al voltant 
de 15 metres i disminuint cap a la muntanya, amb zones amb gruixos escassos o sense registre quaternari, 
associades als turons. Tot i així, cal destacar que en alguns àmbits de la part alta de la ciutat es troben de-
pressions i trams de paleovalls amb més de 35 metres de dipòsits quaternaris. 

A la Figura 10 presentem 8 talls geològics que, en conjunt, permeten tenir una visió tridimensional de 
l’arquitectura sedimentària del Quaternari de Barcelona. Els talls 5 i 6 són uns talls longitudinals als deltes 
del Llobregat i del Besòs, respectivament. En ambdós talls s’observa que el registre quaternari defineix 
un prisma sedimentari que s’obre cap a mar. Tanmateix, s’observa la transició de les diferents unitats ho-
locenes, des de les fàcies fluvials QHt0 fins a les de prodelta QHld, passant per les de plana d’inundació 
litoral QHpd i de front deltaic QHlp. Es posa de manifest que en l’àmbit dels deltes les unitats holocenes 
downlapen els dipòsits transgressius QPl. Per sota QPl, en els dos deltes, s’observa com la unitat de 
dipòsits fluviodeltaics QPal s’engruixeix cap a mar. En el tall 6 s’observa com els dipòsits QPal cap a 
terra donen pas als dipòsits fluvials plistocens QPf. En el cas del tall 5, aquests dipòsits no s’arriben a 
posar en contacte, tot i que s’estima que en algun punt de la Vall Baixa ho estan. 

Els talls 7 i 8 són dos talls, a grans trets, paral·lels a la línia de costa. El tall 8, que és més proper a 
mar, fonamentalment mostra una secció transversal del Quaternari dels dos deltes i l’alt de Monjuïc que 
els separa. S’aprecia que en ambdós deltes el conjunt dels dipòsits quaternaris s’encaixen en una 
paleovall. En el tall 7, aquestes paleovalls també s’observen i, a més a més, es posa de manifest com 
els dipòsits plistocens del Pla de Barcelona QPa se situen a una posició significativament més elevada 
que els dipòsits holocens. 

Finalment, als talls 1, 2, 3 i 4, d’orientació NNO-SSE a NO-SE, es mostra en diferents transversals la 
discordança entre els dipòsits del Pla de Barcelona i la plana litoral holocena. En aquests quatre talls 
també s’observa el contacte transicional entre els dipòsits de peu de mont QPac i els dipòsits de plana 
al·luvial QPa. 

6. Discussió 
Als apartats anteriors s’ha presentat una caracterització detallada dels dipòsits quaternaris de la ciutat 
de Barcelona i el seu entorn, en base a una revisió exhaustiva dels treballs previs, la integració de nova 
informació derivada d’afloraments, sondatges i documentació cartogràfica, i interpretacions basades en 
la variació del nivell de base i el context sedimentològic. D’aquesta caracterització n’ha resultat un nou 
mapa dels dipòsits quaternaris treballat a escala 1:5 000 que inclou dotze unitats cartogràfiques. Per a 
cada unitat es fa una descripció geomorfològica i sedimentològica dels materials que integra. També 
s’ha reconstruït el sostre del basament prequaternari. Aquesta superfície ens permet estimar la distribució 
del gruix dels dipòsits quaternaris. A més a més, s’han construït vuit talls geològics que revelen l’arquitectura 
sedimentària dels dipòsits quaternaris de la ciutat. 

Un punt clau en qualsevol cartografia i caracterització geològica d’abast regional és el model o sistema 
d’unitats geològiques en el qual s’estructura. A la present caracterització hem vetllat per elaborar un 
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Figura 10. Talls representatius dels dipòsits quaternaris de Barcelona.

model d’unitats coherent i raonat que pugui ser implementat amb facilitat més enllà de l’àmbit de Barcelona 
i dels deltes del Llobregat i del Besòs; i que tingui en compte, en la justa mesura, els diferents factors 
geomorfològics i sedimentològics que condicionen la formació del registre quaternari. 

El sistema d’unitats holocenes es pot anar seguint al llarg del Sistema Mediterrani Català, i més 
enllà al Golf de Lleó i el Golf de València. En tota aquesta franja es poden identificar amb certa facilitat 
els dipòsits de la plana d’inundació fluvial (QHt1), que cap a mar donen lloc als dipòsits de plana d’i-
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Figura 10. Continuació.

nundació deltaica o litoral (QHal i QHlm), els dipòsits de front litoral o deltaic (QHlp), els dipòsits litorals 
distals o de prodelta (QHld), i els dipòsits al·luvials i col·luvials recents que defineixen els marges de les 
planes emergides (QHac). El contacte entre aquests dipòsits és transicional i ha anat canviant al llarg 
de la història, fruit de l’evolució del nivell de base, la dinàmica del sistema sedimentari natural i pels 
efectes antròpics. L’envoltant de les lleres recents dels principals rius, a les planes fluvials (QHt1) i 
litorals (QHal), representa un testimoni de primer ordre d’aquesta dinàmica. Les diferents unitats 
holocenes, exceptuant les que representen l’envoltant de les lleres recents que es poden assimilar a 
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les unitats que les inclouen, tenen suficient entitat per ser diferenciades en planta i en profunditat sense 
gaires problemes, a ambdues bandes de la riba. Per a la realització de la caracterització del registre 
Holocè és fonamental disposar d’informació geomorfològica de dominis de platges, llacunes històriques, 
cossos dunars, lleres de rius i altres elements geomorfològics lligats a la dinàmica fluvial i litoral. Aquests 
elements geomorfològics, però, no poden ser considerats com a unitats geològiques estàndard com 
a tal, ja que simplement fan referència a la presència d’un ambient sedimentari en un període concret 
de la història. 

Les unitats de dipòsits holocens, malgrat l’antropització generalitzada del conjunt del terme municipal 
de Barcelona, han de ser considerades com dinàmiques en el sentit que en alguns àmbits poden sofrir 
modificacions significatives relacionades amb els processos litorals i fluvials actuals, però també a con-
seqüència de l’acció antròpica; per exemple, per l’endegament de cursos d’aigua o la presència d’espigons 
i estructures portuàries. 

Els dipòsits grollers transgressius que identifiquem en el subsol dels deltes del Llobregat i del Besòs 
(QPl) i que associem al ràpid ascens del nivell del mar que tingué lloc a la fi de la darrera glaciació, apro-
ximadament entre 20 000 i 8 000 anys BP, representen un nivell guia de primer ordre, d’abast global i de 
referència per caracteritzar i compartimentar el registre Plistocè de qualsevol plana litoral. A les planes 
litorals i a l’offshore, els dipòsits transgressius del Plistocè superior QPl reposen damunt d’altres dipòsits 
del Plistocè QPal que solen ser de fàcies molt variades (al·luvials, fluvials, de transició o marines). Malgrat 
aquesta variabilitat, la diferenciació d’unitats del Plistocè mitjà i inferior en el subsol de les planes litorals 
a escala regional es considera una tasca complexa que requereix un volum d’informació geològica que 
actualment no existeix. 

Aigües amunt, a les planes fluvials modernes del Llobregat i del Besòs, sota el registre Holocè, és 
difícil diferenciar els dipòsits transgressius que cronològicament equivalen a la unitat QPl. Aquests dipòsits 
es poden confondre amb dipòsits fluvials relictes més antics, associats a la baixada del nivell del mar que 
tingué lloc entre 125 000 i 20 0000 anys o a dipòsits més antics associats a cicles glacials previs. Per 
aquest motiu, considerem oportú que a escala regional els dipòsits plistocens que se situen en el subsol 
de les planes fluvials modernes s’agrupin en una única unitat (QPf), que lateralment passa a les unitats 
aflorants QPa i QPac; les quals constitueixen una part molt significativa de les planes i els peus de mont, 
respectivament, que trobem arreu del Sistema Mediterrani Català. 

L’estructuració de la cartografia dels dipòsits plistocens en dues úniques unitats pot ser considerada 
molt simplista, si es compara amb les nombroses cartografies i estudis preexistents. En estudis previs 
s’han diferenciat abundants unitats cartogràfiques plistocenes atenent fonamentalment a criteris geomor-
fològics i litològics. Per exemple, en els fulls del mapa geològic 1:25 000 d’àrees veïnes, en funció del 
context geomorfològic, es diferencien dipòsits de glacis d’acumulació, de ventall al·luvial, col·luvials, al·lu-
vials-col·luvials, de fons de vall, de con de dejecció, de plana al·luvial o de terrassa fluvial. Tanmateix, des 
d’un punt de vista cronològic, es diferencien quatre seqüències d’edats relatives diferents (2, 3, 4, 5). Com 
a resultat es troben cartografies d’àmbits relativament petits (d’uns 125 km2), a les quals es diferencien 
moltes unitats plistocenes. Durant l’elaboració de la cartografia dels dipòsits quaternaris de Barcelona i 
altres àmbits del territori català ens hem esforçat per entendre i correlacionar aquestes unitats i s’ha posat 
de manifest que, en molts casos, els criteris de diferenciació són molt febles i poc argumentats. 

L’atribució dels dipòsits plistocens a contextos geomorfològics específics sovint condueix a la confusió, 
ja que aquests dipòsits no són funcionals, i almenys des del darrer període interglacial estan sotmesos 
a erosió, de manera que el seu origen o fàcies no necessàriament ha de respondre al context geomorfològic 
en el qual es situen actualment. En aquest sentit, advoquem perquè els dipòsits del Plistocè siguin tractats 
més aviat com les unitats de dipòsits sedimentaris prequaternaris, que es van formar en un moment de-
terminat com a producte d’unes condicions particulars. 

Allà on aflora el Plistocè no s’identifiquen marcadors o patrons geològics o geomorfològics clars de 
caràcter regional que permetin diferenciar dipòsits de diferents edats de forma evident. Sovint, a escala 
d’aflorament, s’identifiquen nivells sedimentaris (per exemple, rics en crostes o graves) susceptibles de 
ser atribuïts a diferents unitats, però és molt difícil trobar criteris suficientment robustos que permetin 
correlacionar aquestes unitats més enllà d’un àmbit local. En qualsevol cas, s’ha de ser conscient que 
actualment es disposa de molt poques edats absolutes del registre plistocè, i en molts casos aquestes 
estan orientades a la datació de particularitats de jaciments arqueològics. 
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Un fet rellevant del registre Plistocè de Barcelona i els seus entorns és la seva entitat, en conjunt. Les 
fàcies al·luvials i col·luvials del Plistocè, en sentit ampli, cobreixen una superfície molt extensa, la qual 
s’adossa als relleus fins a llocs molt elevats o desvinculats respecte el nivell de base que defineix la xarxa 
de drenatge i les planes holocenes. El gruix del Plistocè a bona part del Pla de Barcelona supera els 20 
metres, i s’estima que cap a mar aquest s’incrementa progressivament, malgrat l’erosió recent, i arriba 
a ser de centenars de metres a la part central de la plataforma continental (Gámez et al., 2009; Liquete 
et al., 2008). Perquè s’acumulin tots aquests dipòsits plistocens és necessari que la plataforma continental 
barcelonina hagi estat sotmesa a un procés de subsidència diferencial de forma contínua, i que el Pla de 
Barcelona, i bona part de les planes quaternàries veïnes que actualment trobem a l’onshore del Sistema 
Mediterrani Català, durant una part d’aquest període, hagin format part d’aquest domini de subsidència. 

Evidentment que el registre plistocè també s’ha vist influenciat per les oscil·lacions del nivell de base 
que hem descrit a la introducció, en què en els moments de baixada del nivell del mar gran part dels 
sediments són erosionats i transportats cap a la plataforma i el talús. Però tot i així, la subsidència regional 
associada a la flexió de la plataforma continental barcelonina va permetre que en el Pla de Barcelona hi 
hagués un període relativament extens de l’ordre de centenars de milers d’anys d’agradació de sediment. 

En els entorns de Barcelona, aquest període de sedimentació va venir precedit d’un període erosiu 
en el qual es va desmantellar la plataforma continental pliocena. En aquest cas, l’erosió es podria atribuir 
a l’inici de la baixada del nivell del mar que s’inicià fa uns 2,5 Ma a conseqüència de l’inici de l’edat del 
gel. Aquest fet explicaria la discordança entre les sèries del Plistocè i el Pliocè que es troba al subsol del 
Pla de Barcelona i que es pot observar en nombrosos afloraments del Baix Llobregat. 

No disposem de dades que ens permetin abordar amb suficient rigor el quan i el per què el Pla de 
Barcelona passà de ser un domini d’acumulació de sediments a un d’erosiu. En tot cas, hom pensa que 
aquest fenomen està estretament relacionat amb la dinàmica del marge continental, en concret a un 
desplaçament cap a mar de l’eix de basculament de la plataforma, la qual cosa ha comportat que la 
façana litoral i bona part del Sistema Mediterrani Català se situï en un domini d’exhumació i que, en con-
seqüència, el registre plistocè comenci a ser desmantellat. L’encaixament de la xarxa hidrogràfica i les 
planes fluvials holocenes són un argument de primer ordre d’aquest procés d’exhumació. D’altra banda, 
la formació de la superfície suaument còncava i lleugerament inclinada vers el mar que defineix el Plistocè 
al Pla de Barcelona també podria tenir el seu origen en aquest període erosiu, i es podria interpretar com 
un pediment o un glacis. Aquestes superfícies erosives es troben arreu del territori català, des de les 
Terres de l’Ebre fins a l’Empordà, i la seva correlació a voltes és molt problemàtica; ja que no només es 
defineixen damunt el Plistocè, sinó també damunt materials més antics, del Pliocè i el Miocè. 
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Resum 

El Pla de Barcelona correspon a una plana suaument 
inclinada cap a mar. En el sentit més ampli correspon a 
la ciutat real que comença pels sectors més meridionals 
localitzats a les rodalies de Sant Feliu de Llobregat, inclou 
la part central de la ciutat de Barcelona i arriba fins als 
sectors més septentrionals corresponents a Badalona. 
El substrat geològic constituït principalment per grani-
toides i materials metamòrfics paleozoics ha proporcionat 
diversos tipus de sediments que van ser erosionats i ar-
rossegats pels corrents aquosos efímers actius en aquest 
territori, principalment durant el Quaternari recent. 
Un torrent mostra una llera que està seca la major part 
de l’any i normalment era utilitzada com a camí per accedir 
a altres poblacions, als masos i als camps de conreu re-
partits irregularment per tot el territori del Pla.  Només 
en èpoques plujoses aquests camins eren impracticables, 
doncs permetien el desguàs de les aigües caigudes en 
episodis de fortes pluges. La unió de diferents torrents 
correspon a una riera que, al facilitar el transport de grans 
volums de sediments sorrencs, forma una rambla. Els 
materials sorrencs van ser erosionats a partir de l’alteració 
dels granitoides del basament i arrossegats a través de 
tota la zona. Alguns torrents, que van ser inicialment uti-
litzats com a límits de camps de conreu, també van cor-
respondre a alguns dels límits dels termes municipals de 
les petites poblacions que estaven distribuïdes a les ro-
dalies de Barcelona. Els torrents i rieres principals han 
contribuït en gran manera a la morfologia recent del 
territori del Pla de Barcelona. Alguns carrers que reben 
la denominació de torrents, rieres i rambles corresponen 
a antigues lleres funcionals. Però també hi ha alguns car-
rers amb aquesta denominació que no van ser mai lleres 
actives. Com es el cas del Torrent de les Flors, a Gràcia. 
Aquest carrer no va ser mai la traça d’un torrent actiu, 
sinó que correspon als cognoms d’un antic propietari 
dels terrenys circumdants, el senyor Manuel Torrente Flo-
res. La creença popular va produir aquests errors. D’altra 
banda, la Rambla Mercedes, a les rodalies del Parc Güell, 
tampoc no va ser mai una riera, sinó que va produir-se 
un areny com a conseqüència de l’activitat sedimentària 
dels petits torrents de la zona. En altres casos, sí que el 
carrer segueix la llera d’un antic torrent (Torrent de l’Es-
tadella), o riera (Riera Blanca), Riera d’Horta (Rambla 
Prim), la Rambla.  
Com que el pendent general del Pla de Barcelona és 
de l’ordre del 3%, i la climatologia implica pluges molt 
intenses, episòdiques i repartides irregularment al llarg 
de l’any, les lleres fluvials tenen característiques morfo-
lògiques que condicionen el transport de les aigües plu-
vials mitjançant fluxos sobtats, intensos i de curta durada 
(flash floods).  Aquests van ocasionar múltiples episodis 

Abstract: Streams and creeks  
of the Barcelona Plain: some  
evidences in the modern city 

The Pla de Barcelona, which is a plain gently sloping to-
wards the sea, covers in a broad sense, from the south-
ernmost sectors near the town of Sant Feliu de Llobregat 
and extends to the northernmost sectors corresponding 
to the city of Badalona. It also includes the central part 
of the city of Barcelona. The geological basement, made 
up of granitoids and Palaeozoic metamorphic materials, 
provided various types of sediments that were carried 
and transported by the ephemeral streams active in this 
territory, mainly during the recent Quaternary. A torrent 
is a fluvial course that is dry most of the year and was 
normally used as a path to access other towns, farms 
and agricultural fields spread irregularly throughout the 
territory. Only in rainy seasons were they impassable be-
cause carried the water that fell during heavy rains. The 
junction of several torrents corresponds to a Riera which, 
by facilitating the transport of large quantities of sandy 
materials, is known as a Rambla. The sands were eroded 
from the alteration of the granitoids of the basement and 
dragged through the whole area. Some torrents, which 
were initially used as boundaries of some agricultural 
fields, also formed some borders of the territories of the 
small towns that were located at the surroundings of the 
Barcelona Old City. The recent morphology of the Pla 
de Barcelona was produced because of the sedimentary 
activities of the main torrents and streams. 
As the general slope is about of 3%, and the climatology 
implies very intense and episodic rainfall distributed ir-
regularly throughout the year, the courses have mor-
phological characteristics that condition the transport 
of rainwater by means of sudden, intense, and short-
lived flows (flash floods). These have caused many epi-
sodes of flooding in neighboring towns and in the city 
of Barcelona from immemorial times. Thus, since old 
times, some initiatives of bank protection, the channeling 
of some courses and relatively effective deviations have 
been planned. More recently, several underground rain-
water reservoirs have been built to control and mitigation 
of flooding due to heavy rainfalls and thunderstorms. 
When the expansion of the city of Barcelona began (mid-
19th century), it was planned as a modern, rational, and 
unitary city. It expanded across the Pla de Barcelona, 
occupying all the available area, so that the riverbeds 
and streams did not suppose any obstacle to urban ex-
pansion. Although at first the main morphological char-
acteristics of the Pla de Barcelona were preserved, the 
expansion of the city was carried out without any of  
the earlier boundaries, expanding widely throughout the 
area. For this reason, it is difficult to detect the old 
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d’inundació tant a les poblacions de les rodalies com a 
la mateixa ciutat de Barcelona des de temps immemo-
rials. Així doncs, ja des de temps molt antics es van 
tenir iniciatives de protecció dels marges, rectificació 
d’algunes lleres i desviaments més o menys efectius. 
Modernament s’han fet alguns dipòsits soterranis d’ai-
gües pluvials per controlar i mitigar les inundacions ori-
ginades per episodis de pluges intenses.  
Quan es va iniciar l’expansió (eixample) de la ciutat de 
Barcelona (mitjan segle XIX) es va planificar com una 
ciutat moderna, racionalista i unitària. Es va estendre al 
llarg i ample de tot el Pla ocupant tota la zona disponible, 
de manera que els solcs de les rieres i torrents no fossin 
cap obstacle per a l’expansió urbanística. Encara que 
d’antuvi es van conservar les característiques morfolò-
giques principals del Pla de Barcelona, l’expansió de 
Barcelona es va realitzar sense cap dels límits establerts 
prèviament, expandint-se per tota la zona. Per això es 
fa difícil detectar les antigues lleres de torrents i rieres 
convertits en alguns dels carrers actuals. Només s’han 
preservat alguns vestigis escadussers (Riera Blanca, Tor-
rent de l’Olla, Les Rambles, etc.). També antigues zones 
de gran acumulació de sorres convertides en equipaments 
públics i places. També hi ha alguns exemples de com 
les antigues lleres no es disposen segons unes valls en-
caixades al Pla, sinó que ho fan sobre uns petits relleus 
topogràfics positius. Aquests, que mostren relleus con-
vexos, corresponen a lleres sobreelevades (over-elevated 
channels), generades per una acreció verticalitzada sin-
crònica (coetània) o un gran transport de materials pre-
dominantment sorrencs (arenosos) per unes descàrregues 
aquoses molt intenses i de molt curta durada que circu-
laven per unes lleres amb un gradient elevat. Els exemples 
de les Rambles, de la Riera d’Horta (Rambla Prim) i de 
la Riera de Sant Andreu (Carrer de Sant Adrià), entre 
d’altres, demostren la nostra interpretació.  
 
Paraules-clau: torrent; riera; rambla; lleres sobreelevades; 
Samontà; Pla de Barcelona.

riverbeds transformed into modern streets. Only a few 
vestiges have been maintained, corresponding to spor-
adic preserved courses (Riera Blanca, Torrent de l’Olla, 
Las Ramblas, etc.). Some old areas of large accumulation 
of sand are now converted into some public equipments 
or squares. There are also some examples in which the 
old riverbeds do not run through marked valleys exca-
vated in the Pla de Barcelona, but over small and raised 
bodies. These, which show convex-up reliefs, correspond 
to over elevated channels produced by a vertical ac-
cretion coeval with a large transport of sandy-rich ma-
terials by high-speed water discharges, with a high gradi-
ent and very short duration. The examples of the 
Ramblas, Riera d’Horta (Rambla Prim) and Riera de 
Sant Andreu (Sant Adrià street), among others, corrob-
orate our interpretation. 
 
Keywords: Mountain stream; creek; Rambla; raised 
channels; Samontà; Barcelona Pla
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1. Introducció 
El Pla de Barcelona en èpoques antigues tenia una fesomia semblant a la del Camp de Tarragona abans de 
ser malmès per les instal·lacions industrials, les infraestructures de circulació ferroviària i la xarxa d’autopistes 
i autovies que actualment travessen la zona. En principi es tractava d’una plana lleugerament inclinada cap 
a mar (Samontà) i on estaven dispersos els poblets propers a la ciutat i els diferents camps de conreu amb 
plantacions d’arbres fruiters, ametllers, garrofers, oliveres, vinya i horts escampats pels masos molt dispersos. 
Als anys 1960 encara es podia veure aquesta fesomia original al Camp de Tarragona (Fig. 1). 

Figura 1.Comparativa cartogràfica entre el Pla de Barcelona (esquerra) i el Camp de Tarragona (dreta).

Al Pla de Barcelona, ja des de l’època romana i probablement en períodes anteriors, es va establir una 
xarxa de camins que des de la ciutat anaven als pobles veïns  travessant les diferents propietats agràries 
pels llocs de pas ben establerts. Així, els camins principals eren molt transitats pels traginers que menaven 
les mercaderies pel territori. Les aigües de pluja del samontà i del sector est de la Serra de Collserola des-
guassaven cap al Mediterrani per mitjà d’uns torrents i rieres que travessaven tota la plana (Almera 1887, 
1892). En aquest treball considerem que, en sentit ampli, el Pla de Barcelona s’estén cap a ponent fins les 
rodalies de Sant Feliu de Llobregat, mentre que cap a llevant arriba fins Badalona. La climatologia no hauria 
de ser molt diferent de l’actual a Barcelona i a les zones properes del Maresme; de manera que, llevat dels 
dos rius principals, el Llobregat i el Besòs amb cabals permanents, els altres cursos d’aigua tenien un 
marcat caràcter estacional. És a dir, romanien secs la major part de l’any i eren normalment utilitzats com 
a camins, a excepció de les èpoques de pluja que els feia intransitables (Barriendos, 1993). Donat que els 
períodes de pluja eren i són molt escadussers, els camins tornaven a ser utilitzables la major part de l’any.  
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Moltes vegades eren camins termeners tant de les propietats agrícoles com dels diferents municipis dels 
pobles situats al Samontà (Moran, 1982). En molts casos el mapa parcel·lari de Barcelona encara reflecteix 
alguna d’aquestes característiques (Carreras Candi, 1916). Els cabals, encara que estacionals, van arribar 
a ser molt importants; tal com ho mostren els diferents episodis d’inundació que han impactat a la ciutat 
tant en èpoques molt reculades com en períodes recents (Martín Vide, 1985). 

Aquest treball tracta d’esbrinar la distribució d’algunes restes de l’activitat de les rieres i torrents que an-
tigament travessaven el Samontà. Es tracta doncs del territori de l’actual ciutat real. Aquest comença a les 
rodalies de Sant Feliu de Llobregat-Sant Just Desvern-Esplugues-Hospitalet i arriba fins a la traça del Torrent 
Gornal. A partir de la Riera Blanca comprèn la part central de la ciutat de Barcelona i s’estén fins al Besòs. 
Més enllà, arriba fins a Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i les rodalies de Montcada. Moltes 
de les traces de les lleres dels antics torrents i rieres encara són visibles al territori de la ciutat (Fig. 2). 

Figura 2. Esquema cartogràfic general del Pla de Barcelona amb les característiques orogràfiques i hidrogràfiques principals:  
1. Turó de Montcada; 2. Torre Baró; 3. L’Arrabassada; 4. Tibidabo; 5. Sant Pere Màrtir; 6. Santa Creu d’Olorda; 7. Graó Barceloní “G.B.”;  
8. Talús del G.B.; 9. La Peira; 10. La Rovira; 11. El Carmel; 12. La Creueta del Coll (Turó Falcó); 13. El Putget (Putxet); 14. T. Monterols;  

15. Delta del Llobregat; 16.  Delta del Besòs; 17. Riera de Sant Andreu; 18. R. d’Horta; 19. Torrent de la Guineu; 20. La Llacuna;  
21. Areny de Llevant; 22. El Merdançà; 23. El Tàber; 24. El Cagalell; 25. Les Rambles; 26. Montjuïc; 27. Torrent d’Esplugues; 28. T. Gornal;  

29. Riera Blanca; 30. R. de Valldonzella; 31. R. Magòria; 32. R. Creu d’en Malla; 33. R. d’en Malla; 34. R. St. Gervasi; 35. R. Vallcarca; 36. T. Pregon;  
37. T. Mariner; 38. Canal de l’antic Camí d’Horta (k.- T. de la Partió; l.- T. d’en Delemús; m.- T. de Lligalbé; n.- T. de la Farga; o.- T. de Milans);  

39. Cordó Litoral segle XVIII; 40. El Port Vell; 41. La Barceloneta., 42. Port Olímpic; 43. Fòrum 2004; 44. Terrassa fluvial T3. P. Massís paleozoic. 
*Per tenir una percepció millor de la figura, les principals lleres sobreelevades han estat sobredimensionades: A) R. de Sant Andreu; B) R. d’Horta;  

C) T. de la Guineu; D) Areny de Llevant; E) Les Rambles; F) R. de Magòria; G) T. Gornal; H) T. d’Esplugues.  
També hi ha altres lleres menors que no han estat assenyalades explícitament.

2. Metodologia 
Es fa difícil estudiar el basament de la ciutat, obstaculitzat per la urbanització intensiva del territori, 

encara que hi ha alguns afloraments (llocs rocosos, antigues pedreres, rases...) que permeten observar 
les seves característiques. Per altra banda, cal tenir en compte que, malgrat algunes excepcions, s’ha 
procurat mantenir els rasants originals del terreny; i d’aquesta manera es poden observar les restes de 
la topografia original, reflectides en les variacions de les inclinacions, els pendents dels paviments i les 
alineacions de les cases en molts indrets de la ciutat. 

Hem revisat les cartografies antigues de Barcelona (Cerdà, 1855; Garcia Faria, 1891; Martorell, 1930-
1940; Galera et al., 1982) i els treballs sobre la seva estructura geològica (per exemple Roca i Guimerà, 
1992; Santanach et al., 2011). També hem fet treball de camp per comprovar algunes de les anomalies, 
sovint molt subtils, que es reflecteixen en alguns carrers de l’Eixample i dels pobles de Sant Gervasi, Gràcia 
i el Poblenou, entre d’altres. Algunes són romanents de la topografia original, mentre que d’altres reflecteixen 
clarament les modificacions antròpiques (degudes a l’activitat humana). En general, quan més antiga és 
la urbanització d’algun indret, més fàcil és detectar les petites anomalies topogràfiques que ens permeten 
presentar les consideracions i argumentacions d’aquest treball. Només en alguns casos hem tingut accés 
a dades de subsol i d’excavacions per fer les obres de fonamentació d’alguns edificis. 
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La distribució dels torrents i rieres al Pla de Barcelona ha estat una temàtica que ha cridat l’atenció 
dels diferents autors que han treballat en el Samontà (Llopis, 1942; Casassas, 1974; Vila i Casassas, 
1974; Julià, 1978; Ventayol et al., 1978; Vila, 1981; Sanz, 1988; ICC-Bosch i Ventayol, 2000; Riba i 
Colombo, 2009; Colombo, 2014; Vázquez-Suñé et al., 2016). Nosaltres hem revisat la bibliografia més 
important i hem constatat que hi ha dos maneres de realitzar l’enfocament d’aquest estudi: una és la de 
comprovar la documentació més antiga i treure’n les conclusions pertinents, i una altra és també la de 
realitzar un treball de camp a fi i efecte de revisar sobre el terreny les seves característiques més importants 
i visibles. D’aquesta manera s’aconsegueix contrastar les dades bibliogràfiques respecte a les dades de 
les irregularitats topogràfiques més o menys subtils i presents a la ciutat actual. 

3. Denominacions 
A la zona estudiada, les lleres de torrents i rieres es troben (o més ben dit, es trobaven) seques la major 
part de l’any. Quan les aigües de pluja s’escolen per un pendent topogràfic més o menys irregular (Riba 
et al., 1997), s’agrupen a les zones amb una petita depressió topogràfica (llera, jaç, llit) originant un 
escorrentiu incipient, un rial. La junció (unió) dels petits rials fa que les aigües es concentrin en un torrent. 
La unió de diversos torrents dona lloc a una riera. Quan les rieres es fan més grans, i sobretot quan trans-
porten grans quantitats d’arenes, s’anomenen rambles. Així es poden generar grans acumulacions de 
sorres/arenes donant lloc a un areny. 

Al nomenclàtor de la ciutat hi ha diversos noms que fan referència a aquestes tipologies:  Riera Blanca, 
Riera de Vallcarca, Riera d’Horta, Riera de Sant Miquel, Torrent de Can Caralleu, Torrent de l’Olla, etc. El 
terme Cassola correspon a un gorg. Riba et al. (1997) ho defineixen com “Clot pregon en el llit d’un corrent 
d’aigua (Sant Gervasi de Cassoles, Riera/Torrent de Cassoles)”. Això és el mateix que passa amb el terme 
Olla. El torrent de l’Olla tenia, també, un llit (llera) amb un clot pregon. Alguns carrers que reben la 
denominació de torrents, rieres i rambles corresponen a antigues lleres funcionals. Però també hi ha alguns 
carrers amb aquesta denominació que no van ser mai lleres actives. Com és el cas del Torrent de les 
Flors, a Gràcia. Aquest carrer no va ser mai la traça d’un torrent actiu (Travesset, 1994; Olivé, 1993,1997), 
sinó que correspon als cognoms d’un antic propietari dels terrenys circumdants, el senyor Manuel Torrente 
Flores. La creença popular va produir aquesta confusió. D’altra banda, la Rambla Mercedes, a les rodalies 
del Parc Güell, tampoc no va ser mai una riera, sinó que va produir-se un areny com a conseqüència de 
l’activitat sedimentària dels petits torrents de la zona. En altres casos, sí que el carrer segueix la llera d’un 
antic torrent (Torrent de l’Estadella), riera (Riera Blanca) o rambla (Rambla Prim).  

Normalment, les rieres i torrents que es troben en terrenys muntanyosos tenen unes lleres que aprofiten 
les irregularitats del terreny per portar les aigües cap a les zones més baixes, on queden encaixades (ex-
cavades) respecte a les terres circumdants. Els processos d’encaixament es produeixen normalment 
per canvis en les condicions hídriques. És a dir, per la variació natural de l’escolament de les aigües. Això 
implica que en els primers moments el flux aquós anava pels torrents seguint el pendent topogràfic 
original. El fenomen de l’encaixament es pot explicar per l’efecte de grans descàrregues (avingudes) 
alternant amb períodes de sequera. 

Cal tenir en compte que a la Serra de Collserola no hi ha els materials primaris (originaris) que puguin 
subministrar grans quantitats de materials fins (fangs). En canvi, l’alteració de les pissarres pot generar 
materials de granulometria fina arrossegats com a fangs. Al Samontà hi ha diverses zones amb acumulació 
de llims i argiles. Així, doncs, al Pla de Barcelona hi hauria zones amb preferència d’acumulació de fangs 
que foren aprofitades industrialment. Per exemple, a la zona de l’Avinguda Carles III, a les Corts, i a la 
zona d’Horta hi havia factories que produïen rajoles, maons i ceràmica diversa, que van estar actives fins 
a temps molt recents. Això indica que es van establir bòviles en unes zones de gran acumulació de fangs. 

4. Mapa de la xarxa hidrogràfica històrica de Barcelona 
A partir del conjunt d’informació recopilada s’ha realitzat la cartografia de detall de la traça dels torrents, 
rieres i rambles històriques de la ciutat de Barcelona i les seves rodalies (Fig.3). 
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Figura 3. Distribució detallada dels principals torrents i rieres a mitjan segle XIX al Pla de Barcelona, a Montjuïc, al marge esquerre del Llobregat i del Besòs, i els 
torrents i rieres que desemboquen directament al mar al sector de Badalona. En total s’han diferenciat més de 115 torrents i rieres al Pla de Barcelona.
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Donat que el Samontà és una plana suaument inclinada cap a Llevant, la majoria de torrents i rieres 
tenen unes lleres que van de muntanya fins al mar, i les seves lleres reflecteixen aquestes característiques.  

Al sector sud del Pla de Barcelona (rodalies de Sant Feliu de Llobregat-Sant Just Desvern-Esplugues-
Hospitalet i que arriba fins a la traça del Torrent Gornal), les rieres i torrents que travessaven el Samontà 
tenien les seves capçaleres als turons propers de la part meridional de la Serra de Collserola. Els terrenys 
de les poblacions situades a ponent del terme municipal de Barcelona, corresponents a Sant Just Desvern, 
Esplugues, Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat, estan travessats pels següents torrents i rieres principals. La 
R. de la Creu; T. de Sant Just; T. de la Font Santa; T. d’Esplugues/T. de Can Nyac. Al terme d’Hospitalet hi 
ha el T. Capó/T. Pubilla Cases; T. Gornal amb la seva capçalera corresponent al T. de Sant Pere Màrtir. 

Des de la Riera de Sant Gervasi i cap al ponent hi ha: Riera de la Creu d’en Malla; R. de Valldonzella;  
Riera de Magòria; T. d’en Rabassa; R. de Sants  R. Blanca. Des de ponent cap a llevant (Olivé, 1993; 
Travesset, 1994; Riba i Colombo, 2009) els principals torrents i rieres del Pla de Barcelona corresponen 
a: R. d’en Malla; T. de l’Olla; T. d’en Vidalet; T. del Pecat; T. Pregon; T. del Notari; T. de Can Toda, T. d’en 
Mariner, T. de la Partió, T. d’en Delemús, T. de Lligalbé, T. de la Farga; T. de can Milans. Els darrers cinc 
torrents van ser desviats (segle XVII) seguint la vall artificial de l’antic Camí d’Horta i anaven a desembocar 
conjuntament a la zona del Portal Nou, on formaven l’Areny de Llevant. Respecte a les denominacions 
dels torrents i rieres, cal tenir en compte que, de vegades, el mateix torrent/riera va canviant de nom a 
través de la plana, i en altres casos el mateix nom es repeteix sovint. 

A la part sud de la ciutat, també hi havia altres petits torrents que procedien de Montjuïc. Alguns a la 
part de migdia com el T. del Port i altres cap al nord; els quals, encara que actualment han desaparegut de 
la xarxa urbana, van tenir certa importància donat que anaven a incidir directament a les muralles (Riba i 
Colombo, 2009). En èpoques de pluges van canalitzar importants descàrregues aquoses i transportar grans 
quantitats de sediments. Aquest són: T. de la Font del Gat i T.  dels Tarongers/T. de la Font Trobada. 

A la part central de la ciutat (entre la Riera Blanca i el Besòs) alguns dels torrents i rieres tenien les seves 
capçaleres als turons que envolten la ciutat. De llevant cap a ponent aquests són els turons: de la Peira  
(138 msnm), de la Rovira (261 msnm), del Carmel (267 msnm), de (Turó Falcó) la Creueta del Coll (249 msnm), 
del Putget (Putxet) (181 msnm) i el de Monterols (121 msnm).  En tractar-se d’una plana que ha estat 
antropitzada des de fa molt de temps, algunes de les característiques dels torrents i rieres han quedat molt 
difuminades i suavitzades per l’activitat humana en general i per les construccions urbanes en particular.  

Més cap a Llevant encara hi havia les traces d’altres torrents/rieres com: el T. del Bogatell i el T. d’en 
Melis que anaven a parar a la Llacuna. El T. de la Guineu, que anava a parar a la zona del Poblenou, on 
episòdicament arribava al mar i, finalment, la Riera d’Horta, que correspondria aproximadament a la traça 
de l’actual Rambla Prim. 

A la conca del Besòs havia: T. de la Font de Canyelles/Riera de Sant Andreu; T. d’en Peixauet;  
T. d’en Tissó; T. d’en Campanyà; T. de la Font del Nen (Ninyo); T. d’en Calau. Aquests darrers cinc torrents 
eren agrupats a la Sèquia de la Madriguera, que anava a parar directament al Besòs. A la riba dreta del 
Besòs, al terme de Montcada i Reixac, hi ha la R. de Sant Cugat; T. del Cargol/ T. Tapioles. La continuació 
cap a mar d’una xarxa de sèquies a la riba dreta del Besòs reflecteix bastant desdibuixada la traça de 
l’antic Besòs que feia de partió entre els termes de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs. 

Aquests són els torrents i rieres principals que van contribuir a generar la fesomia natural de la zona 
del Pla on es va instal·lar la població de Barcelona, primer en els pobles propers i, després de l’agregació, 
a la gran ciutat. Cal tenir en compte que hi ha noms de torrents que es repeteixen més d’una vegada. 
Això és degut al fet que, a diferència dels noms dels carrers que estaven repetits a la ciutat i a les petites 
poblacions, i que es van canviar com a resultes de l’agregació, les denominacions dels torrents van 
conservar els noms antics. Això implica que el mateix torrent tingui uns noms diferents segons els llocs 
considerats, i que els mateixos noms estiguin repetits en llocs diferents.  

Més enllà, cap al NE (Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i les rodalies de Montcada) 
hi ha també una gran quantitat de torrents i rieres que encara tenen importància en el seu entramat urbà 
i que van de muntanya a mar. Al terme de Badalona hi ha el T. de Can Solei; R. Matamoros; R. d’en 
Folch; R. Sant Jeroni; T.  Can Masachs.  Cap a la conca del Besòs hi ha: el Fondo de Sistrells; T. de la 
Vallençana. Cap a la riba esquerra del Besòs hi ha una depressió molt subtil al terme de Sant Adrià que 
recorda una antiga llera abandonada del Besòs.   
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5. Relació entre la xarxa urbana i la xarxa hidrogràfica 
En aquest apartat es presenten alguns exemples de la relació entre les antigues lleres de torrents o rieres 
i els carrers actuals de la ciutat, a la part alta i al samontà. 

5.1 Part alta 

A la zona de la Plaça d’Alfonso Comín hi havia un torrent principal que anava directament cap a la Riera 
de les Arenes pel fons de la vall, formant la Riera de Vallcarca. El Carrer de Gomis va a mitja alçada de 
la vall i per aquí no podria passar cap llera del torrent. Per tant, el Carrer de Gomis no correspon a la traça 
d’un torrent. La Riera de les Arenes, que desprès comunicava amb la Riera de Vallcarca, correspon 
clarament a la llera d’una riera. S’anomena de les arenes donat que originalment transportava les sorres 
(arenes) resultat de l’arrossegament del sauló procedent de l’alteració dels granitoides de la Serra de 
Collserola. Correspon a un carrer anomenat antigament Avinguda de l’Hospital Militar. El Torrent de la 
Farigola i el Torrent del Remei eren uns afluents per l’esquerra de la Riera de Vallcarca. Actualment hi ha 
un carrer anomenat Torrent del Remei. El Torrent dels Penitents va ser anomenat antigament com del 
Jaç Salí, donat que el transport del sauló donava una aparença “salina” al fons de la vall. La denominació 
era equívoca, donat que en aquesta zona no hi havia cap aflorament primari de materials salins. La Riera 
de Vallcarca travessava directament els terrenys de l’actual Plaça Lesseps i continuava per la Riera de 
Cassoles i aquesta, alhora, per la Riera d’en Malla. 

El Torrent del Pla del Maduixer no correspon a cap carrer actual. A la part alta, a l’indret on la seva 
traça creua la Carretera de les Aigües, mostra el seu caràcter de torrent ben marcat amb una llera molt 
evident. Aquesta es perd quan travessa la Ronda de Dalt. Antigament se suposava que seguia l’alineació 
del Carrer de Lleó XIII. Però això no és possible, donat que aquest carrer té una morfologia en forma de 
llom i les aigües no hi podrien circular. En canvi, els darreres de les finques del marge dret de l’Avinguda 
del Tibidabo (Clínica Sant Honorat, Carrer de Mas Yebra, etc.), hi ha la llera del torrent, avui abandonada, 
que ha quedat en part no edificada (Fig. 4) i va desaparèixer a la zona de l’edifici de “La Rotonda”. Als 
mapes antics (Cerdà 1855) sembla que es perdia cap a la part baixa de l’Avinguda del Tibidabo i es 
podria ajuntar amb el Torrent del Frare Blanc a la zona de la Tamarita. Hi ha una depressió allargada i 
ocupada per les pistes del Club de Tennis Barcino (Fig. 5a) que probablement corresponia a un altre 

Figura 4. Planimetria dels 
entorns del carrer de Lleó XIII,  
on les corbes de nivell 
mostren la morfologia  
de llom del terreny.  
La fotografia és de  
la baixada a l’aparcament  
de la Clínica Sant Honorat,  
la qual reflecteix la vall 
abandonada del Torrent  
del Pla del Maduixer.
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antic torrent que continuava darrera de les finques del marge dret del Carrer de Balmes i desembocava 
a la Plaça de Figuerola. Ha estat difícil d’identificar, però hem trobat que correspon a la Riera de Castanyer 
(Fig. 6). El Carrer de Bellesguard no correspon a la llera de cap torrent. L’antic Torrent de Bellesguard té 
la seva llera uns quants metres per sota del nivell del paviment d’aquell carrer. 

a) b)

c) d)

e) f)

Figura 5. a) Camps de joc del Club Tennis Barcino. La petita depressió correspondria a la traça de l’antiga Riera de Castanyer; b) Carrer de Quatre Camins. 
El viaducte/pont permet salvar la vall del Torrent del Frare Blanc; c) Passatge Maluquer. Les portes de les cotxeres estan alineades segons la traça  

de la llera del Torrent del Frare Blanc; d) Construcció de la nova col·lectora de la Diagonal a la cruïlla amb Passeig de Sant Joan. Les excavacions (2020) 
permeten apreciar les restes del mur de contenció de l’antic T. del Pecat (pedres soltes als peus de l’excavadora); e) Restes del Rec Comtal.  

Excavacions (2008) a la zona de l’Arc del Triomf; f) Vestigis de la Riera de Sant Gervasi. Carrer de Putxet 3. 

El Torrent del Frare Blanc/de l’Infern no es correspon amb cap carrer concret. A la part alta, al damunt 
de la Ronda de Dalt, hi ha una traça del torrent molt marcada, anomenada antigament com a Torrent de 
l’Infern. Al darrera de les construccions del CosmoCaixa també hi ha una llera molt evident que creua el 
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carrer dels Quatre Camins mitjançant un viaducte (Fig. 5b). El traç d’aquesta llera continua fins als Jardins 
de La Tamarita i queda reflectida per un clot on hi a un parc infantil. El torrent creuava el Passeig de Sant 
Gervasi i continuava darrera les edificacions del Frare Negre (Fig. 5c), per un espai que es va utilitzar per 
fer els Jardins d’en Maluquer (Passatge Maluquer). Probablement, també seguia la llera on posteriorment 
es van construir els Jardins de la Plaça de Rosa Sabater. Continuava pel darrera de les edificacions de 
l’esquerra del carrer Balmes i anava  seguint  el pendent (potser pel carrer de Buscarons)  fins a donar a 
la Plaça de Joaquim Folguera (abans Núñez de Arce) on podria formar un antic areny. Aquí hi havia 
l’edifici, avui desaparegut, de l’antic Ajuntament de Sant Gervasi. Actualment hi ha un mercat municipal. 

El Torrent Castanyer de Sant Gervasi que es continuava a la Riera d’en Malla no queda reflectit en cap 
nom de carrer. Per sobre de l’encreuament amb la Ronda de Dalt, la traça d’aquest torrent es perd.  

Figura 6. Traça de la Riera de Castanyer sobre el mapa de Garcia Faria (1891) (esquerre) i la ortofografia actual (mig).  
Es pot veure com la construcció de les edificacions mimetitzen el marge esquerre de la llera. A la fotografia de la dreta, 

 l’espai no edificat entre les dues cases del fons correspon a la continuació de l’antiga llera (Plaça de Figuerola).

Però es continuava difusament pel terreny del Col·legi dels Jesuïtes (Torre Castanyer) on quedava molt 
marcat en creuar, per un viaducte, el Passeig de Sant Gervasi. Després tallava obliquament les illes de 
cases fins que seguia la part baixa del Carrer de Teodora Lamadrid i anava a desembocar a la Plaça de 
Joaquim Folguera, que formava el que podria ser un antic areny. No seguia l’antic Camí de Barcelona a 
Sant Gervasi, donat que aquest carrer es trobava situat a mitja alçada de la petita vall. 

Al Carrer de Balmes, entre la Plaça de Joaquim Folguera i la Plaça de J.F. Kennedy no hi havia cap 
torrent. Això es pot apreciar a la foto aèria antiga dels anys 1920. El Carrer de Balmes va ser planificat 
en aquesta zona per valoritzar els terrenys adjacents sense tenir en compte les característiques topogràfiques 
de l’indret. A diverses fotos antigues (Mestres, 2013) es pot apreciar que en aquesta zona, quan es va 
fer la urbanització, el carrer va ser sobreaixecat respecte el terreny original. Això encara es pot veure en 
els pendents quasi originals de les entrades als aparcaments soterranis de les cases (numeració 396, 
402-404) del Carrer de Balmes.  

5.2 Samontà 

Tot i que hi ha la creença popular que alguns carrers actuals del Samontà coincideixen amb la traça 
de lleres de torrents i rieres, això s’acompleix molt poques vegades. Només alguns torrents i rieres del 
Samontà queden reflectits al teixit urbà de Barcelona. Quan es va decidir la construcció de la ciutat nova 
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un cop enderrocades les muralles de l’antiga Barcelona, a mitjan segle XIX, la planificació general dels 
carrers no va respectar la xarxa de rieres i torrents (Cerdà, 1855; Garcia Faria, 1891; Martorell, 1930-
1940; Olivé, 1993; Travesset, 1994). Així es va voler aprofitar al màxim la gran extensió de terrenys 
agrícoles que envoltaven Barcelona per fer edificacions intensives. Tampoc es van preservar les antigues 
construccions hidràuliques (Figs. 5d i 5e). En casos molt específics (rieres i torrents termeners) encara 
ara es poden reconèixer algunes rieres com la Riera Blanca que separa els termes municipals de l’Hospitalet 
i Barcelona. Però la majoria de rieres i torrents no van ser respectats i van ser esborrats per tot tipus de 
construccions que els van ocultar i finalment van quedar oblidats. 

Al començament del desenvolupament de l’esquerre de l’Eixample, el Carrer de Balmes va ser planificat 
i construït fins a la zona del seu encreuament amb “El Carril”, la línia de ferrocarril Sarrià-Barcelona, a 
l’actual Plaça Molina. La traça del recorregut del tren, quan aquest travessa l’Eixample, es va adaptar a 
les normes pròpies de desenvolupament i planificació de l’Eixample. Cal tenir en compte que la distribució 
de les illes de cases es va planificar amb criteris geomètrics de manera que es van distribuir els solars 
pendents d’edificació en funció de la seva disponibilitat i de si el terreny era el més pla possible sense 
tenir en compte els torrents i rieres distribuïts a tot el territori. Per tant, en principi, es van ocupar les 
seves lleres i només en queden algunes restes molt escadusseres. En els temps de la construcció de la 
línia del ferrocarril (mitjan segle XIX) el tren anava per la superfície, amb una alineació principal pel Carrer 
de Balmes, i tallava alguns carrers a la zona de Sant Gervasi.  

La Riera de Sant Gervasi s’ajuntava amb la Riera de Cassoles al voltant de la Creu Trencada (actual 
Plaça de Gal·la Placídia), on canviaven de nom i formaven la Riera d’en Malla que travessava tot l’Eixample 
fins a arribar a la Ciutat Vella, on donava lloc la Rambla. Aquesta riera va tenir un cabal quasi permanent 
i la seva llera feia moltes giragonses (meandres) al samontà, de manera que alguns propietaris dels 
terrenys propers els van protegir amb esculleres respecte als seus sobreeiximents (Garriga Roca, 1862). 
Cal tenir en compte que a la Creu Trencada també hi havia l’antiga Riera de Sant Miquel, que va ser es-
capçada i les seves aigües desviades cap a Ponent cap a la Riera d’en Malla, per tal de prevenir inundacions 
a la zona de l’antic camí de Barcelona a Sant Cugat. L’antiga Riera de Sant Miquel es perllongava esbiai-
xadament per la part superior de la Rambla de Catalunya i també per la part alta del Passeig de Gràcia, 
tallant obliquament la trama de l’Eixample. 

6. Vestigis de traces de lleres a la ciutat actual 
Les aigües de pluges i tempestes procedien normalment de la Serra de Collserola i seguien les traces 

de les antigues lleres que encara es reflecteixen en alguns indrets de la ciutat.  

Revisant la topografia actual de la part alta de Barcelona es pot constatar que la Riera de Sant Gervasi 
recollia les aigües del Torrent de Can Castanyer, que s’ajuntava amb el Torrent del Frare Blanc a la zona 
de la Plaça de Joaquim Folguera. Per tant, des d’aquesta plaça fins a la de J.F. Kennedy el Carrer de 
Balmes es va construir sobreelevat i el terreny no corresponia a cap riera. En canvi, des d’aquesta plaça 
i cap a mar hi havia el Torrent de l’Infern on anaven a donar els darreres de les cases situades als carrers 
Ríos Rosas, Manuel Angelón, Sant Guillem, la Gleva i Lincoln. Al Carrer del Putxet (núm. 1-3) hi ha l’entrada 
a uns garatges soterranis (Fig. 5f), marcada per un arc molt vistent. Al davant de les portes per guardar 
els cotxes hi ha un antic mur de formigó, coronat per unes peces de ceràmica (Fig. 7a), que correspon al 
marge esquerre d’una llera de riera ja canalitzada en temps antics. En front, cap a mar i amb la mateixa 
alineació, hi ha un passatge sense nom (amb un pendent de l’ordre de 3,4-3,6%) que es un cul-de-sac 
(Fig. 7b) i no es comunica amb cap altre carrer. Acaba amb un embornal situat al darrere de les cases del 
Carrer de Pàdua (núm. 104-106). Aquestes són les restes preservades de la Riera de Sant Gervasi que 
anava fent giragonses, travessant els carrers de Manuel Angelón, Sant Hermenegild,  Francolí, Sant Guillem, 
Santjoanistes,  Guillem Tell, Sant Eusebi, Madrazo, Laforja i Marià Cubí, fins a arribar a la Plaça de Gal·la 
Placídia, on s’ajuntava amb la Riera de Cassoles. Als anys cinquanta del segle XX es van construir els 
túnels per donar pas al tren de Sarrià (actual L7del ferrocarril metropolità), fins a arribar a l’estació de 
l’Avinguda del Tibidabo. Com que el pendent de les vies del tren convencional és de l’ordre de 2,4 per mil 
(un desnivell de 2,4 m per a cada 1 000 m de via), els túnels van anar a una fondària respectable i es van 
modificar els rasants. D’aquesta manera, el pendent de les vies és molt menor que el pendent del Carrer 
de Balmes. La diferència dels pendents queda ressaltada per la construcció de l’estació d’Avinguda del 
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Tibidabo (25-30 m de fondària per sota de la superfície) situada a la Plaça de J.F. Kennedy. La modificació 
dels rasants va implicar l’aparició de contrapendents que es veuen en alguns carrers, com és el cas de la 
cruïlla Francolí-Balmes. Hi ha una pujada al Carrer de Francolí per arribar a anivellar-se amb el paviment 
del Carrer de Balmes. El mateix passa amb la cruïlla de Balmes-Sant Hermenegild. 

L’elevació general del paviment del Carrer de Balmes respecte a les zones laterals va produir un desnivell 
important. Aquest desnivell va ser aprofitat per la construcció de cotxeres soterrades (Fig. 7c) a les cases 
del marge dret del carrer entre la Plaça Figuerola i el Carrer Castanyer. A la cruïlla Balmes-Castanyer hi ha 

a) b)

c) d)

e) f)

Figura 7. a) Restes del mur de formigó antic, corresponent al marge esquerre de la Riera de Sant Gervasi; b) Passatge sense nom i sense numeració  
que comença al Carrer de Putxet i arriba fins als darreres de les cases 102-104 del Carrer de  Pàdua. L’antiga Riera de Sant Gervasi acaba amb un embornal; 

c) Entrades a les cotxeres soterrànies de les cases (numeració 396, a la dreta, i  402-404 a l’esquerra)  del Carrer de Balmes. Reflecteixen que el paviment 
d’aquest carrer està sobreaixecat artificialment; d) Pendent molt pronunciat del Carrer del  Pintor Gimeno cap al Carrer de Balmes. Semblen les restes d’una 

antiga llera que correspondria a la de l’antic Torrent de la Noguera; e) Desnivell de 6,5 m aproximadament, del paviment del Carrer del Pintor Gimeno respecte 
al del Carrer de Balmes. Les escales permeten comunicar les voreres dels dos carrers; f) Passatge sense sortida al nº 9 del Carrer de Laforja.
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uns cinemes que tenen un aparcament soterrani molt important aprofitant el mateix desnivell, on abans hi 
havia la caixa escènica de l’antic Auditori Manent. L’encreuament dels carrers (Fig. 7d) Pintor Gimeno-Balmes 
no se situa al mateix nivell, doncs hi ha unes escales al Carrer del Pintor Gimeno que permeten pujar fins a 
la vorera del Carrer de Balmes, salvant un marcat desnivell (Fig. 7e). Això vol dir que el paviment del Carrer 
de Balmes es troba aixecat uns 6,5 m respecte al paviment del Carrer del Pintor Gimeno. Això es va produir 
com a conseqüència, probablement, de les noves rasants imposades per la construcció dels túnels del tren 
de Sarrià. El Carrer del Pintor Gimeno corresponia molt probablement a la llera d’un antic torrent (amb un 

a) b)

c) d)

e) f)

Figura 8. a) Antiga retolació que indica la traça de la Riera de Sant Gervasi. L’any 1996 la placa encara existia (Foto. J. Arisa); b) L’alineació de la reixa 
metàl·lica reflecteix la traça del límit esquerre de l’antiga Riera de Sant Gervasi abans d’arribar a la Plaça de Gal·la Placídia. Part central de l’illa de cases 

entre els carrers Laforja, Marià Cubí, Regàs i Via Augusta; c) Espai abandonat de geometria irregular al costat de l’edifici Autopistes sense edificar  
(Plaça de Gal·la Placídia). L’alineació de la malla negra, que es veu a sobre de la marquesina de la parada del bus,  reflecteix la traça obliqua del mur  
de contenció del marge dret de la Riera d’en Malla; d) Carrer de Lincoln 53. Les cases amb forma d’aresta són predominantment façana, donat que  

el terreny era força irregular. Traça de la Riera de Sant Gervasi; e) Carrer de Guillem Tell núm. 59. L’espai no edificat correspon a la continuació cap a mar de 
l’antiga traça de la Riera de Sant Gervasi; f) La Riera d’Horta a la cruïlla del Carrer de Pere IV i Rambla de Prim, on es veu un petit relleu topogràfic positiu.
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pendent de l’ordre del 8-8,5%) que, procedent del Carrer de  Sant Marius, es dirigia cap al Torrent de l’Infern 
el qual, en aquell indret, corresponia a la junció de la Riera de Sant Gervasi (procedent del Torrent de Can 
Castanyer i del Torrent del Frare Blanc als voltants de la Plaça Figuerola). 

Al núm. 9 del Carrer de Laforja (Fig. 7f) hi ha un passatge on hi ha un taller mecànic, que té un fort 
pendent cap a mar (6-6,8%) i acaba en un petit embornal. Correspon a un petit vestigi de la Riera de 
Sant Gervasi abans d’arribar a la Creu Trencada (Gal·la Placidia). Actualment sense nom ja que algú, no 
fa gaire temps, va manllevar la retolació (Figs. 8a i 8b). Quan es va construir l’edifici Autopistes a la Plaça 
Gal·la Placidia (a finals dels anys 1960) es va descobrir un fragment del mur de contenció del marge de 
la Riera, que des d’aquí i cap a mar rebia el nom de Riera d’en Malla, i que és la responsable de la 
formació de les Rambles, al cor de la Ciutat Vella. Corresponia al marge dret de la Riera i encara és visible 
entre els edificis de numeració 7 i 11 de la Plaça de Gal·la Placídia (Fig. 8c). 

Encara hi ha altres vestigis no tan evidents de la Riera de Sant Gervasi escampats pel  barri del Farró. 
Algunes cases del Carrer de Lincoln (núm. 59), quasi cantonada amb el Carrer de les Santjoanistes, van ser 
construïdes en un terreny de planta triangular i semblen un decorat de pel·lícula, doncs primordialment 
només són façana i al darrere no hi ha l’espai suficient  per als pisos (Fig. 8d). Per l’altre costat (al Carrer de 
Balmes) hi ha una estació de servei (benzinera) i un aparcament que ocupen tot l’espai. Això és degut al fet 
que aquí la Riera de Sant Gervasi feia una giragonsa molt tancada i encaixada i, probablement, la propietat 
no deuria estar mot definida. Al Carrer de Guillem Tell (Fig. 8e) hi ha un espai no construït entre dos edificis 
molt alts. Actualment els baixos estan ocupats per una xurreria. Això segueix la mateixa alineació de la riera 
i es perllonga fins al Carrer de Lincoln al davant de la cruïlla amb el Carrer de Matilde Diaz. Aquests són els 
darrers vestigis de la Riera de Sant Gervasi que no coincideix amb la traça del Carrer de Balmes. 

La localització de la traça de la Riera de Cassoles es coneix de forma precisa  des de fa temps, ja que 
feia de partió entre els termes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. Recollia les aigües de la Riera de Vallcarca 
que arribava a la Plaça de Lesseps per un carreró situat darrera de l’edifici de la Biblioteca Jaume Fuster. 
A la zona de l’actual Plaça de Lesseps feia unes giragonses (cassoles) i embocava a l’actual Carrer de 
la Riera de Cassoles. El fet que aquest carrer és realment un vestigi de la riera queda demostrat per la 
quantitat de pous que es van fer seguint la seva llera per abastir d’aigua potable la ciutat de Barcelona 
(Casassas, 1974). A la cruïlla amb el Carrer de Carolines es va construir un pont per permetre el pas de 
persones i mercaderies a l’antic camí de Gràcia a Sarrià en èpoques de rierades (Gomis, 1918; Arisa, 
2020). L’existència d’edificis públics en aquest indret fa sospitar que es tractava d’un areny (acumulació 
de sorres), generat per la junció d’algun torrent lateral i la mateixa Riera de Cassoles. Per tant, la propietat 
del terreny no quedava ben delimitada i manifesta. 

La zona de junció amb la Rambla de Prat és poc clara. En tot cas deuria ser una zona d’acumulació de 
sorres (areny) condicionada per unes giragonses de la riera que després va tenir aquesta denominació. Però 
sembla evident que per aquest carrer no va passar mai una riera. El Carrer de Vallirana té un pendent suau 
cap a mar que és molt evident a les cases dels núm. 5-7, que tenen les seves portes d’entrada enrasades 
per sota del nivell del paviment. Per tant van ser construïdes abans de la regularització i urbanització del 
carrer. Podria ser un antic torrent secundari que anava a parar a la Riera de Cassoles i molt esborrat per la 
urbanització de la zona. El Passatge Mulet fa un pendent suau cap al Carrer de Vallirana que podria 
correspondre a un antic torrent molt desdibuixat i malmès per les construccions. Encara es pot apreciar 
que, a la zona del núm. 44 de la Riera de Cassoles on hi ha un terreny no construït (solar), apareix un antic 
mur de maons apilats, sense cimentació, tal com es feia antigament (segle XIX). Aquestes semblen les restes 
d’un antic dic del marge esquerre per prevenir el sobreeiximents ocasionats per les rierades ocasionals. 

7. Rieres i torrents sobreelevats 
El Pla de Barcelona és geològicament similar, en molts aspectes, a la comarca del Maresme (Gutiérrez 
Camarós, 1992), caracteritzada per mostrar molts torrents sobreelevats (Riba, 1997; Colombo i Riba, 
2004; Colombo i Rivero, 2017), desenvolupats durant el Quaternari. L’arrossegament del sauló (granit 
alterat) ha proporcionat grans quantitats de sediments granulars (arenes) als torrents, que els han acumulat 
al llarg de les lleres i han ajudat a la formació de les lleres sobreelevades. A Barcelona, la cruïlla de la 
Riera d’Horta i la Ronda de Sant Martí encara mostra la restes dels dics de contenció. L’encreuament de 
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la Riera d’Horta (Fig. 8f) amb l’antiga Carretera Nacional 2 (actual Carrer de Pere IV) es fa mitjançant un 
llom topogràfic molt acusat (Riba i Colombo, 2009). La riera no està encaixada tal com fora d’esperar, 
sinó que es troba dalt d’un petit relleu topogràfic que sobresurt uns quants metres per sobre de la plana 
circumdant. Quan es va fer la carretera (final del segle XVIII) es van respectar les rasants per tal de facilitar 
la seva construcció. En aquella època es va construir un pont que permetia passar pel damunt de la llera 
de la Riera d’Horta (Riba i Colombo, 2009). S’estima que això també passa al Torrent de l’Olla (Fig. 9), 
amb un traçat quasi rectilini a Gràcia (que coincideix aproximadament amb el carrer del mateix nom), que 
travessava la dreta de l’Eixample (Fig. 10) fins arribar a l’actual Plaça d’Urquinaona (sense seguir cap 
carrer concret), i el qual es manifesta per un petit relleu irregular (Fig. 11), molt malmès per la construcció 
dels edificis de l’Eixample, i que perd el seu caràcter a les rodalies d’aquella plaça. A Ciutat Vella també 
va generar un petit relleu positiu al peu del “Graó Barceloní” en forma de petit ventall al·luvial, el qual es 
manifesta pel traçat i pels pendents bastant suaus d’alguns dels carrers més antics, com els carrers de 
Jonqueres i de les Moles (Riba i Colombo, 2009). La construcció (reforma) de la Via Laietana a començament 
segle XX va malmetre alguns d’aquets petits relleus.  

Figura 9. Distribució dels torrents de l’Olla i d’en Vidalet a l’Eixample

Figura 10. Perfils transversals dels torrents  
de l’Olla i d’en Vidalet.

Figura 11. Perfil 
longitudinal del 

Torrent de l’Olla amb 
manifestació dels 
pendents parcials  

i total. Indicació dels 
perfils transversals. 
Escales gràfiques.
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Un altre exemple molt semblant correspon al de la Riera de Sant Andreu (Fig. 12). Aquesta també 
mostra una llera sobreelevada respecte als terrenys circumdants (Fig. 13, 14). Un cop passat el “Graó Bar-
celoní”, a la zona propera a l’estació del ferrocarril (Sant Andreu Comtal-RENFE), es veu com hi ha un relleu 
topogràfic en forma de llom (Fig. 15a),  que està allargassat cap a la llera del Besòs (Fig. 16). Interpretem 
que aquest és un altre exemple ben manifest de llera sobreelevada (Fig. 17), semblant a les ben conegudes 
a la comarca del Maresme (Colombo i Rivero, 2017). Les Rambles (Fig. 15b, 15c, 15d) originades per la 
Riera d’en Malla també estan sobre-elevades (Riba i Colombo, 2009). La continuació de la Riera d’Horta 
per la Rambla Prim també mostra les característiques d’una llera sobreelevada (Fig. 15e, 15f). 

Figura 12. Sector de la cartografia on es manifesten tant la Riera d’Horta 
com la Riera de Sant Andreu. A partir del “Plano por curvas de nivel  

de Barcelona y pueblos vecinos” (Garcia Faria, 1891).  
Redibuixat i esmenat parcialment. La traça del Torrent de l’Estadella  

no queda ben manifestada.

Figura 14. Seccions transversals dels perfils estudiats. Cal destacar que les lleres de la Riera d’Horta i de la Riera de Sant Andreu estan situades  
al cim dels petits relleus topogràfics. Corresponen a unes lleres sobreelevades. La traça del Torrent de l’Estadella  

no queda ben marcada donat que és un curs encaixat.

Figura 13. Diagrama tridimensional que mostra la disposició  
de la Riera d’Horta i de la Riera de Sant Andreu.  

Les traces marcades corresponen als perfils transversals estudiats.
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a) b)

c) d)

e) f)

Figura 15. a) Vestigi de la sobreelevació original de la Riera de Sant Andreu. Entrada a unes naus industrials. Carrer de Sant Adrià núm. 66;  
b) La inclinació cap a ponent del Carrer de l’Hospital (a l’esquerra de la fotografia) indica la sobreelevació de la Rambla (a la dreta de la fotografia);  

c) El pendent cap a llevant del Carrer de la Boqueria demostra la sobreelevació de la Rambla;  
d) Pla de la Boqueria. El pendent cap a llevant del Carrer del Cardenal Casañas indica la sobreelevació de la Rambla;  

e) Cruïlla Rambla de Prim amb Carrer de Bolívia, cantonada SO. La Rambla Prim correspon a una llera sobreelevada de l’antiga Riera d’Horta;  
f) Cruïlla Rambla Prim/Carrer de Bolívia. Restes del pendent original del terreny. Davant del núm. 384 del Carrer de Bolívia. 
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8. Discussió i conclusions 
És conegut que les aigües d’escorrentiu s’escolen a favor del pendent màxim, unes en forma de 

torrents i rieres, i altres en rials d’ordre menor. Així doncs, algunes estan encaixades en una vall muntanyenca 
relativament estreta que manté la descàrrega confinada i, per tant, poden arrossegar grans quantitats de 
sediments. Quan les aigües s’expandeixen ràpidament, perden l’encaixament i formen uns ventalls 
al·luvials per la ràpida acumulació dels sediments (Fig. 18) al peu dels relleus topogràfics. En el cas del 
Samontà de Barcelona, la majoria de les rieres i torrents tenen les seves capçaleres a Collserola i/o als 
turons circumdants i condueixen les aigües cap a mar. Quan el pendent és gran, les lleres dels cursos 
aquosos mostren una traça rectilínia. Però, quan els pendents són més suaus, les lleres dels torrents i 
rieres tendeixen a fer moltes giragonses, cercant subtilment el pendent més elevat en una zona relativament 
plana, per tal de facilitar la circulació de les aigües. Aquest és el cas del Torrent d’en Vidalet, que circulava 
per Gràcia (hi ha un carrer amb el mateix nom) fins que creuava el Carrer de Còrsega a l’Eixample. Llavors 
mostrava una llera amb moltes giragonses que es perllongava fins a les rodalies de la Plaça d’Urquinaona, 
on s’ajuntava amb el Torrent de l’Olla (Fig. 9). És sorprenent que les lleres rectilínies i les lleres sinuoses 
puguin ser actives alhora i en el mateix moment, tant pel transport de sediments com per la descàrrega 
aquosa associada. 

Figura 16. Esquema conceptual de la llera 
sobreelevada de la Riera de Sant Andreu.

Figura 17. Esquema conceptual de la secció d’una llera (M) sobreelevada respecte a la plana al·luvial (PA) i limitada per les dues motes o dics laterals (L). 
La fondària del corrent (h) correspon al desnivell entre el fons de la llera i la cresta de les motes (L). La sobreelevació correspon al desnivell (he-h)  

entre la plana d’inundació (PA) i la cresta de les motes (L). El conjunt sedimentari és format per l’apilament vertical (acreció)  
i lateral de successius episodis deposicionals (1, 2, 3, 4...), separats per petites discontinuïtats erosives. N’hi ha de molt breus (2),  

com el format per una inundació menor (Riba i Colombo, 2009).
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El Torrent de l’Olla naixia a Gràcia a la zona del Passatge del fotògraf Napoleó i circulava pel terme ur-
banitzat de Gràcia mitjançant una vall encaixada. Probablement transportava materials sorrencs procedents 
de l’erosió de la seva conca de drenatge. Arrossegava predominantment sorres amb poc fang i pocs 
clastos de roques del basament. Perdia el seu encaixament a la zona de l’actual Carrer de Còrsega i 
després mostrava una traça rectilínia fins arribar a Ciutat Vella. Els sediments sorrencs van facilitar la 
infiltració de les aigües d’escorrentiu i, per tant, el creixement vertical (agradació) de la llera, sobretot un 
cop passat el llindar del “Graó Barceloní”, que es produïa aproximadament a la zona de la Plaça d’Ur-
quinaona. Al llarg del temps, aquests fets van poder generar una llera sobreelevada. En canvi, la capçalera 
del Torrent d’en Vidalet se situava al capdamunt de la zona del Turó de la Rovira-Turó del Carmel, carac-
teritzada per la presència de materials lutítics i carbonàtics del Paleozoic superior i el Silurià. Per tant, 
transportava primàriament grans quantitats de fangs i alguns clastos de fragments de roques carbonàtiques. 
Aquesta aportació de sediments de granulometria fina probablement va condicionar el fet que el pendent 
del Torrent d’en Vidalet fos molt més suau (Fig. 19) que no pas el del Torrent de l’Olla (Fig. 11), donat que 
tenia una traça obliqua al talús del Samontà.  

Figura 18. Model conceptual  
de la distribució original dels principals 
torrents i rieres a la zona de Sarrià.

Figura 19. Perfil 
longitudinal del 

Torrent d’en Vidalet 
amb manifestació 

dels pendents parcials 
i total. Indicació dels 
perfils transversals. 
Escales gràfiques.

Es podria suggerir que el curs del Torrent de l’Olla es va formar ràpidament i la seva llera va créixer 
verticalment (agradació) una mica abans que la del Torrent  d’en Vidalet. Així doncs, aquest darrer torrent 
va tenir limitat el seu espai de circulació cap a ponent, pel llom suau que ja havia format el Torrent de 
l’Olla, i es va dirigir cap a llevant mitjançant uns meandres ben marcats.  Un mecanisme semblant de so-
bre-elevació es va produir tant a la llera de la Riera d’Horta com a la llera de la Riera de Sant Andreu (Fig. 
12). Aquestes, que arrossegaven molts materials sorrencs, van generar unes lleres sobreelevades molt 
marcades a la topografia inicial (Garcia Faria, 1891), un cop sobrepassat el llindar del “Graó Barceloní” 
(Figs. 13 i 14). Encara que de vegades s’ha argumentat que aquestes anomalies topogràfiques podrien 
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tenir un origen antròpic, quan els pagesos voldrien protegir els seus camps de conreu de les inundacions 
generades per rierades successives. Cal tenir en compte, però, que en aquells temps no hi havia maquinària 
pesant suficient per moure fàcilment alguns milers de m3 d’arenes i de terra, donat que aquestes feines 
es feien manualment i només amb l’ajut de carros i cavalleries. 

Al sector on el pendent del Samontà és més suau i on es van sedimentar els cordons litorals procedents 
del retreballament dels materials sorrencs del Besòs (Riba i Colombo, 2009), apareixen les restes d’antigues 
llacunes costaneres que han estat quasi esborrades per les edificacions recents (Fig. 20a, 20b, 20c, 
20d, 20e i 20f). 

a) b)

c) d)

e) f)

Figura 20. a) Fàbrica de Cal Aranyó, a la cantonada del Carrer de Llacuna amb Carrer de Tànger (2005). Les escales indiquen l’existència d’una antiga 
llacuna (clot?); b) Depressió topogràfica que suggereix l’existència d’una antiga llacuna al Passatge del Treball; c) Depressió topogràfica  

d’una antiga llacuna al Carrer de Pujades. L’edifici es va construir seguint l’antiga rasant del fons de la llacuna; d) Depressió topogràfica d’una antiga 
llacuna a la Fàbrica de Cal Aranyó. Carrer de Llacuna entre els carrers de Tànger i Sancho de Àvila (2005). La construcció de l’edifici de la fàbrica va 
mantenir l’antiga rasant de la llacuna.; e) Depressió topogràfica d’una antiga llacuna. Avinguda Diagonal 71 (2005); f) Depressió topogràfica de l’ordre  

d’1,5 m aproximadament d’una antiga llacuna. Zona de la cruïlla dels carrers Pujades amb Selva de Mar (2005).
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En una zona molt antropitzada com el Pla de Barcelona es van desviar torrents i rieres a fi i efecte de 
protegir alguns terrenys de les inundacions que es repetien al llarg dels temps. La Riera de Magòria, que 
antigament incidia directament a la Ciutat Vella, es va desviar cap a ponent en una zona on després es 
va construir l’Avinguda de Carles III (tram A de la Fig. 3). Així, doncs, es va desviar directament cap al 
Delta del Llobregat. Al segle XV es va decidir desviar  cap a Ponent la Riera d’en Malla (Olivé, 1993, 
1997), aproximadament a la zona de la  cruïlla Balmes/Diputació (tram B de la Fig. 3). Les aigües es van 
desviar cap al fossat de la  tercera muralla (el Carrer d’Urgell aproximadament) i des d’allà cap a les 
Drassanes. Els resultats no van ser satisfactoris, i al segle XVII es va tornar a desviar cap a Llevant i es 
va construir una nova llera: la del Bogatell, molt més eficient que l’anterior (tram C de la Fig. 3). Els torrents 
que naixien a la zona de Turó de la Rovira, i que afectaven continuadament la funcionalitat del Rec Comtal, 
van ser desviats seguint l’alineació de l’antic camí de Barcelona a Horta. Així les aigües carregades de 
sediments sorrencs van contribuir a la generació de l’Areny de Llevant, a la zona de l’antic Portal Nou 
(tram D de la Fig. 3). La llera de la Riera de Sant Miquel també es va modificar a l’alçada de la Creu 
Trencada (Plaça de Gal·la Placídia), a fi i efecte de protegir la zona superior d’allò que després va ser el 
Passeig de Gràcia (tram E de la Fig. 3) i la capçalera de la Rambla de Catalunya. 

Les traces dels torrents i rieres que solcaven el Samontà, i dels quals en queden alguns vestigis a la 
ciutat moderna, són elements patrimonials de la ciutat que ajuden a comprendre la seva evolució al llarg 
dels temps i mereixen ser preservats adequadament.  

Aquest treball correspon a un recull encara no exhaustiu de les traces més importants i evidents que 
es troben manifestades al territori de la ciutat actual, sense tenir en compte els límits administratius de 
Barcelona i ciutats properes. Encara queda treball per fer, com podria ser la revisió sistemàtica de les 
rieres i petits torrents situats al vessat oest i vessant nord de la Serra de Collserola, que condueixen l’es-
correntiu cap a la Riera de Sant Cugat i cap al Besòs. D’altra banda, també encara hi ha per fer un treball 
detallat de les rieres i torrents més enllà del terme de Badalona, en contacte amb els termes de Tiana i 
Montgat, que porten les aigües directament a mar. 
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Resum 

La transformació experimentada per les platges de Bar-
celona des de 2001 fins al 2020 ha estat considerable i 
deguda principalment a les successives actuacions que 
s’han fet: abocaments de sorra, construcció de noves 
platges a l’àrea propera al Besòs, protecció per espigons 
submergits i emergits separats de la platja i espigons per-
pendiculars. Tots aquests esforços estan orientats a man-
tenir l’àrea de la platja emergida i contrarestar el balanç 
de sediment negatiu degut a l’absència d’aportacions na-
turals de sediments i la pujada del nivell del mar. Per tant, 
aquestes platges ofereixen una oportunitat única per a 
avaluar la seva dinàmica i els impactes morfològics de les 
intervencions antròpiques. L’objectiu d’aquest treball és 
avaluar les tendències evolutives de la línia de riba i els 
canvis en els processos morfodinàmics que han tingut 
lloc a les platges de Barcelona induïts per diferents accions 
adoptades durant els últims 20 anys. Per aconseguir aquest 
objectiu s’utilitza la base de dades de línia de riba obtinguda 
per vídeo monitoratge durant el període 2001-2020. S’i-
dentifiquen tres tipus de canvis en l’evolució de les platges: 
1) una tendència erosiva de llarg termini, deguda al balanç 
sedimentari negatiu,  la intensitat del qual depèn de l’am-
plada inicial de la platja; 2) els impactes dels temporals 
que provoquen l’erosió de la platja i una recuperació parcial 
posterior; c) i els canvis estructurals a les platges, que 
modifiquen el seu estat morfodinàmic i la seva resposta 
als temporals. 
 
Paraules clau: línia de riba, platges urbanes, balanç se-
dimentari, impactes temporals, regeneració artificial, es-
tructures de protecció.

Abstract: Present-day sedimentary  
dynamics of the beaches  
of the city of Barcelona (2001-2020) 

 
The transformation undergone by Barcelona’s beaches 
from 2001 to 2020 has been considerable and is mainly 
due to the successive human actions that have been 
carried out: beach nourishment, construction of new 
beaches in the area close to the Besòs river, protection 
by means of submerged and emerged shoreline detached 
breakwaters and reinforcement of perpendicular break-
waters. All these efforts are aimed at maintaining the surface 
of the emerged beach and counteracting the negative 
sediment budget due to the absence of natural sediment 
inputs and the rise in sea level. Therefore, these beaches 
offer a unique opportunity to assess their dynamics and 
the morphological impact of anthropogenic interventions. 
The aim of this work is to evaluate the evolutionary trends 
of the coastline and the changes in the morphodynamic 
processes that have taken place on the beaches of Barce-
lona induced by different actions carried out over the last 
20 years. To achieve this objective, we use the shoreline 
database obtained by video monitoring during the period 
2001-2020. Three types of changes in the evolution of the 
beaches are identified: 1) a long-term erosive trend, due 
to the negative sediment budget, whose intensity depends 
on the initial width of the beach; 2) the impacts of storms 
that cause beach erosion and subsequent partial recovery; 
and c) structural changes in the beaches, which modify 
their morphodynamic state and their response to storms.  
 
Keywords: shoreline, urban beaches, sediment budget, 
storms impact, beach nourishment, protection structures.

1 Institut de Ciències del Mar-CSIC. Passeig Marítim de la Barceloneta 37, 08003 Barcelona 
*jorge@icm.csic.es 
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1. Introducció 
La transformació dels sistemes costaners per l’acció humana al llarg de les últimes dècades ha modificat 
els processos sedimentaris que tenen lloc al litoral i ha donat lloc a l’aparició de nous problemes que 
no es van percebre fa cinquanta anys. Ara constatem, per exemple, que una part important de les 
platges al llarg de la costa mediterrània es veu afectada per l’erosió. Encara que les raons d’aquesta 
erosió són múltiples, una de les més importants és la disminució de l’arribada de sediments a les 
platges com a conseqüència tant de la regulació de les conques hidrogràfiques de rius i rieres com de 
la interrupció del transport de sediments al llarg de la costa a causa de la proliferació de ports i 
estructures de protecció. La urbanització massiva de la costa ocupant espais de la platja, l’extracció 
de sorra i grava de rius i platges i la destrucció de dunes costaneres al rera-platja també són factors 
determinants (Hanson et al., 2002; Sanjuame i Pardo-Pascual 2005; Brice et al., 2008). Finalment, la 
pujada del nivell del mar provocada pel canvi climàtic és ara un factor important i probablement serà 
el més rellevant en el futur (IPCC, 2019).  

De manera simplificada, l’equació que ens determina l’evolució d’una platja és la del balanç sedimentari, 
que té a un costat la quantitat de sediment que arriba a la platja i, a l’altra costat, la capacitat del medi 
marí (onades, corrents) de transportar i emportar-se aquest sediment. Les “solucions” habituals imple-
mentades per tal d’augmentar l’estabilitat de la costa es basen en incidir en algun dels costats de 
l’equació, mitjançant l’aportació de sorres procedents d’altres llocs (regeneració artificial de les platges), 
o tractant de rebaixar la capacitat de transport del medi marí disminuint l’energia de les onades i les 
corrents utilitzant estructures de protecció (esculleres, espigons i estructures submergides). Una pràctica 
habitual és aplicar una combinació de totes dues accions. En un context global què potencialment es 
podrien perdre gairebé la meitat de les platges del món a final de segle com a conseqüència de la pujada 
del nivell del mar (Vousdoukas et al., 2020) és d’interès analitzar el comportament de platges com les de 
la ciutat de Barcelona durant les últimes dues dècades, ja que són platges artificials, en el sentit que ac-
tualment no hi ha subministrament natural de sediments, i es poden avaluar les nombroses accions de 
manteniment i regeneració al llarg d’aquest període. 

2. Les platges de la ciutat de Barcelona 
Les platges de la ciutat de Barcelona són un exemple paradigmàtic de les interaccions entre les activitats 
antropogèniques i els processos naturals que han tingut lloc històricament. D’una banda, el gran dipòsit 
de sorra a la costa (el barri de la Barceloneta) és el resultat de l’acumulació del sediment subministrat 
des del Besòs i els petits rierols del Maresme, que van ser transportats cap al SO per la deriva litoral es-
pecialment des dels segles XV al XIX. Aquesta sorra va ser retinguda pels dics creats durant els successius 
intents de construir el Port de Barcelona, que es va acabar a final segle XIX (Novoa i Alemany, 2005). Les 
platges van ser urbanitzades i ocupades durant la primera meitat del segle XX per indústries i barraquisme, 
encara que hi havia sectors reservats per a les activitats recreatives dels ciutadans. Finalment, la celebració 
dels Jocs Olímpics de 1992 va ser la gran oportunitat que va aprofitar la ciutat per recuperar el seu front 
litoral, establint una costa molt semblant a l’actual. Des de llavors s’han convertit en un dels espais públics 
més utilitzats pels ciutadans, amb milions d’usuaris cada any, i un dels distintius de la ciutat.  

Aquestes platges s’estenen al llarg de 4,6 km des del Port de Barcelona al SO fins al Port Fòrum al 
NE (Fig. 1). Els nombrosos espigons i el Port Olímpic separen aquesta costa en vuit platges de longituds 
que varien entre els 300 m i els 700 m, amb una orientació mitjana de 32ºN i diferents graus de protecció. 
Encara que profundament alterada per la intervenció humana, la morfologia de la platja continua canviant 
en resposta a les ones i corrents. Des d’una perspectiva de l’estat morfodinàmic (Wright i Short, 1984), 
són platges intermèdies amb un estat morfodinàmic que va des de “barra i solc longitudinals” (“longshore 
bar and trough”), “barra i platja rítmica” (“rhythmic bar and beach”), “barra transversal i corrents de retorn” 
(“transverse bar and rip”) i “terrassa de marea baixa”(“low tide terrace”). 

En aquesta regió de la Mediterrània, el rang de les marees és molt petit (al voltant de 0,2 m), i les ones 
són la força hidrodinàmica principal que actua a les platges. L’anàlisi estadística de les condicions de les 
onades a la regió de 2001 a 2020 mostra una altura d’ona significativa mitjana (Hs) de 0,74 m, amb Hs 
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com a màxim de 8,5 m, i períodes de pic mitjà i màxim de 5,4 s i 11,5 s, respectivament (estadístiques 
calculades a partir de les dades de Puertos del Estado). L’onatge mostra un component estacional, amb 
les tempestes més intenses a la temporada d’hivern (octubre-març). La mida de gra del sediment de la 
platja emergida és molt variable en l’espai i el temps, però habitualment la mitjana està en un rang de 
0,35 a 0,85 mm. Finalment, la taxa de pujada del nivell del mar mesurada al Port de Barcelona ha estat 
d’uns 0,57 cm/any durant el període 1993-2017 (Puertos del Estado, 2019). Aquestes taxes varien lleu-
gerament depenent del període considerat. Utilitzant les mateixes dades, l’estimació per al període  
2001-2020 és de 0,43 cm/any, la qual cosa implica que l’evolució de les platges de Barcelona durant el 
període d’estudi es va veure afectada per una pujada del nivell del mar d’uns 9 cm. 

Durant els 10 anys posteriors a la seva creació (1992-2001), les platges de Barcelona aparentment 
van funcionar correctament (des del punt de vista de la seva funció lúdica i de protecció) i només es van 
realitzar petites intervencions. Una gran tempesta el novembre de 2001 va revelar una situació precària 
d’aquestes platges i va provocar una sèrie d’intervencions que s’estenen fins a l’actualitat. A més de 
nombroses transferències artificials de sorra i petites activitats de dragatge a la bocana del Port Olímpic, 
les intervencions més significatives han estat: regeneracions artificials els anys 2002, 2006 i 2010, un 
nou espigó en forma de “T” a la Platja de la Barceloneta, dos espigons submergits separats de la platja 
al llarg de les platges de Bogatell i Marbella, l’expansió i l’enfortiment dels espigons, i la construcció del 
nou Port Fòrum (Fig. 1; Taula 1). 

Figura 1. Les platges de la ciutat  
de Barcelona el 2020  
(Font: ortofoto de l’ICGC).
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Estudis previs han posat de manifest la variabilitat de la línia de riba (Ojeda i Guillen, 2008, Turki et al., 
2013), la morfodinàmica dels sistemes de barres (Falqués et al., 2007; Ojeda et al., 2007; Ribas et al., 2007) 
o la vulnerabilitat de la zona costanera respecte a les inundacions durant els temporals (Sancho et al., 2008). 
A més, s’han avaluat les diferents activitats que tenen lloc en aquesta part de la costa (nous espigons, re-
generacions artificials, etc.) (Ojeda i Guillén, 2006; Sancho et al., 2013). En aquest treball s’aborda per 
primera vegada una visió conjunta de l’evolució morfològica de les platges durant els últims 20 anys. 

3. Metodologia 

3.1 Obtenció de la línia de riba 

Aquest estudi utilitza la informació obtinguda de les càmeres de vídeo situades prop del Port Olímpic, a la 
part superior de la Torre Mapfre, a uns 142 metres d’altura. El sistema està operatiu des de novembre de 
2001. Consta de cinc càmeres (sis des de juny de 2015) connectades a un processador d’imatges que 
controla la comunicació. Les imatges es prenen cada hora i el sistema proporciona una imatge mitjana, una 
imatge de variància i una instantània (http://cooweb.cmima.csic.es/video-coo/images.jsp?site=BCN2-sam). 
De les imatges mitjanes s’extreuen de forma automatitzada les línies de costa i es fa la seva georeferenciació 
(Simarro et al., 2017, 2021 ; Ribas et al., 2020). A partir de totes les línies de riba obtingudes es fa un 
processat per eliminar els valors atípics i altres fonts d’error i es construeix una sèrie temporal amb una línia 
de riba diària. S’han definit uns límits laterals (a una certa distància dels espigons per evitar problemes en la 
detecció) i a la part interna de la platja (habitualment al Passeig Marítim) per estimar la superfície emergida 
a partir de la posició de la línia de riba. La resolució de les imatges és adequada (des de menys d’1 m fins 
a 4 m als punts més allunyats) per a quatre platges que són les que s’analitzaran en aquest estudi: la 
Barceloneta, Somorrostro, Nova Icària i Bogatell (Fig. 1). 

Aquestes observacions es complementen amb estudis topogràfics i batimètrics, que proporcionen 
informació sobre els canvis morfològics de la platja emergida i submergida i per estimar el balanç 
sedimentari de les platges de Barcelona (Barcelona Regional, 2016). 

3.2 Verificació de la línia de riba com a “proxi”  
per a l’evolució de la platja 

Les variacions de la línia de riba són utilitzades en moltes ocasions com a dades assimilades per a inferir 
els canvis de volum que experimenta el perfil litoral i, fins i tot, s’empra per a establir el balanç sedimentari 
de determinats trams costaners. Una correlació perfecta entre les variacions de la línia de costa i els 
canvis de volum només s’aconseguiria si els canvis morfològics no suposessin una modificació del perfil 
litoral. No obstant i això, a moltes platges se solen donar uns índexs de correlació més que acceptables 
encara que amb una gran variabilitat depenent del tipus de platja (Farris i List, 2007). En altres platges 
no s’observa aquesta correlació (Durán et al., 2016). 

TAULA 1. Principals actuacions a les platges estudiades de Barcelona durant el període d’observació. L’última 
columna indica els volums de sorra abocats a la platja en cada intervenció.

  Barceloneta Somorrostro Nova Icària Bogatell Sorra (m3)

Juny-Juliol 2002 Regeneració Regeneració 125 000

Mars-Juliol 2006 Regeneració       126 000

Nov2006-Juny 2007 Nou espigó i regeneració     Transvasament  30 000

i regeneració  30 000

Juny 2009-Juny 2010 Regeneració Regeneració Regeneració Regeneració 790 000

Octubre 2009-Gener 2011       Nou espigó submergit
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Per verificar el significat de les variacions de la línia de riba a les platges de Barcelona s’han comparat 
les variacions de volum de la platja emergida de la Platja de la Barceloneta, realitzades amb GPS diferencial, 
i l’evolució de la línia de riba, determinada amb el sistema de vídeo monitoratge. Es van realitzar 26 cam-
panyes topogràfiques a la Platja de la Barceloneta durant el període 2007-2017. Els resultats de la com-
parativa mostren una més que acceptable correlació, que indica que cada m2 de pèrdua/guany de 
superfície implica una variació de 2,44 m3 de sediment a la platja emergida (Fig. 2). Tenint en compte que 
totes les platges de Barcelona tenen característiques similars, sembla raonable assumir que la proporcionalitat 
entre volum i superfície persisteixi a totes les platges, encara que hi pugui haver diferències en la relació 
dels dos paràmetres. 

Figura 2. Relació entre la superfície de platja emergida  
i el volum de sediment a la Barceloneta durant  
el període 2007-2017.

4. Resultats 

4.1 Evolució de la superfície de platja emergida 
L’evolució de la superfície emergida de les quatre platges estudiades mostra una gran variabilitat durant 
el període estudiat (Fig. 3). Aquesta variabilitat ve determinada fonamentalment pels abocaments artificials 
de sorra i la construcció de les noves estructures de protecció. Per aquests motius, les platges de la Bar-
celoneta i Bogatell, que són les que han tingut més intervencions, presenten una variabilitat més gran 
que no pas Somorrostro i Nova Icària (Fig. 3). Per avaluar les tendències “naturals” a llarg termini s’han 
de considerar els períodes on la platja evoluciona sense intervencions antròpiques significatives. Aquestes 
tendències podrien ésser considerades com la regressió a llarg termini durant els últims 20 anys deguda 
al balanç sedimentari negatiu causat per l’absència d’aportacions naturals de sediments i pels efectes 
de la pujada del nivell del mar. 

Les tendències són diferents per a cada platja i període considerat, però podem establir unes pautes 
generals considerant dues situacions (Fig. 4): 

• immediatament després de les regeneracions de sorra, els anys següents a la regeneració, la pèrdua 
de superfície de platja emergida és de l’ordre del 3-6% anual; 

• en condicions de platja “madura”, és a dir que ja és prou estreta o ha arribat a unes condicions properes 
a l’equilibri: en aquestes situacions la pèrdua de platja emergida és propera al 0,5-1% anual. 
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Figura 3. Evolució de la superfície emergida de  
les platges de Barcelona durant el període d’estudi.

Figura 4. Després de cada regeneració  
hi ha una ràpida pèrdua de superfície,  

que posteriorment  s’alenteix. L’exemple  
de la Platja de la Barceloneta il·lustra aquest procés.
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Per exemple, la màxima amplada de totes les platges es va assolir a la primavera/estiu de 2010, a 
conseqüència d’una gran regeneració de sorra de les platges (Fig. 3). La Barceloneta i Somorrostro van 
arribar fins a 35 000 i 33 000 m2 de superfície, respectivament. Les tendències erosives mitjanes des de 
la regeneració artificial de 2010 fins a 2020 han estat de 912, 839, 584 i 1 277 m2/any (2,28; 2,15; 1,62; 
2,28 m2/m/any) per a les platges de la Barceloneta, Somorrostro, Nova Icària i Bogatell respectivament, 
la qual cosa implica una pèrdua total de superfície emergida d’uns 36 000 m2 que representaria, aplicant 
el calibratge de la secció anterior, la pèrdua en volum d’uns 88 000 m3 de sorra a la platja emergida. 

Superposada a aquesta tendència erosiva de llarg termini hi ha altres processos que han d’analitzar-
se independentment. Un d’ells és l’efecte dels temporals, que poden reduir significativament la superfície 
de platja emergida, però després dels quals habitualment s’observa que hi ha una certa recuperació natural 
de la platja. El temporal més gran enregistrat al mar Catalano-Balear ha estat el temporal Gloria, el 21 de 
gener de 2020 (Sancho-García et al., 2021). A la Platja de Somorrostro es va mesurar la mínima superfície 
dels últims 20 anys (19 000 m2), però després hi va haver una recuperació ràpida de la superfície de la 
platja (Fig. 5). A Nova Icària aquest temporal també produeix una important erosió de la platja emergida, 
però la recuperació és molt més feble i progressiva (Fig. 5). Finalment, cal destacar l’impacte diferencial 
del temporals en funció de les característiques de la platja. Dos temporals importants el 3 i 20 de desembre 
de 2019 van afectar les platges de Barcelona. El primer d’aquest temporals després de la temporada 
“d’estiu” va produir una erosió molt intensa, en canvi el segon gairebé no va afectar les platges (Fig. 5). 

Figura 5. Detall de l’evolució de la platja emergida de Nova Icària 
i Somorrostro. Les fletxes indiquen els temporals més importants 
durant el període. La fletxa de més a la dreta correspon  
al temporal Gloria (21 de gener de 2020). La línia vermella 
representa les dades suavitzades amb una mitja mòbil.

Finalment, cal considerar els canvis permanents en la configuració de la platja deguts a la construcció 
d’estructures de protecció. En aquests casos, com passa a la Platja de Bogatell abans i després de 
construir el dic exempt submergit el 2010, no té sentit l’estimació de tendències evolutives com si fos la 
mateixa platja (en realitat serien dues platges diferents ubicades al mateix lloc) (Fig. 6). Una altra estructura 
que ha canviat la configuració de la platja és la construcció del dic exempt i el posterior tómbol artificial 
que separa la Barceloneta i Sant Sebastià, que va transformar una platja en dues platges separades les 
quals, des de llavors, es comporten de forma independent (Fig. 6). 
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4.2 Resposta de la platja submergida 

Les platges de Barcelona tenen un pendent mitjà d’aproximadament 0,04 entre la part emergida i els 7 
m de profunditat i gairebé el doble (0,07) si considerem només la part emergida (Fig. 7). El perfil batimètric 
té la màxima variabilitat a poca fondària (< 3 m) i està caracteritzat en algunes platges (la Barceloneta i 
Bogatell) per la presència de barres de sorra localitzades sobre els 1-3 m de profunditat (Fig. 7). Les 
barres de sorra són bancs longitudinals submergits, l’evolució dels quals està estretament relacionada 
amb la dinàmica de la platja. Aquestes barres són obliqües a la costa, amb l’extrem nord de la barra més 
a prop de la platja (Fig. 8). La configuració en planta més comuna de les barres es caracteritza per una 
morfologia en forma de successives mitges llunes. Les onades trenquen a la cresta de les barres i dissipen 

Figura 6. Diferents configuracions de les platges de Barcelona durant el període d’estudi.
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part de la seva energia abans d’arribar a la platja. Les barres són dinàmiques i migren a mar i terra en 
resposta a certes condicions d’onatge. En general, si es considera una alçada d’ona significativa (Hs) 
creixent, el comportament de la barra evoluciona des d’una situació de no migració, migració cap a la 
platja i finalment la migració cap a mar durant el període de tempesta més enèrgica. Les taxes típiques 
de migració (negatiu cap a la platja) oscil·len entre 7,2 i -3 m/dia i 6,4 i -4.0 m/dia a La Barceloneta i 
Bogatell, respectivament, amb un desplaçament total màxim de 70 m (Ojeda et al., 2011).  

Figura 7. Exemple de perfil batimètric situat a la part central  
de la Platja del Bogatell. La màxima variabilitat morfològica 
s’aprecia a la part més somera. El 2017 destaca el salt 
morfològic provocat pel dic exempt, que modifica el perfil  
de la platja.

Figura 8. Exemple de l’evolució de les barres de sorra, amb una barra gairebé lineal a la imatge esquerra a la Platja de Bogatell, que progressivament 
esdevé més ondulada i s’apropa a la línia de riba fins a acabar tocant a la platja emergida (imatge dreta).

Cal destacar que la construcció dels dics exempts a les platges de la Barceloneta i Bogatell va produir 
la desaparició de les barres naturals, i la seva funció com elements dissipadors de l’onatge va ser 
substituïda parcialment pels mateixos dics (Fig. 8). 

5. Discussió 

5.1 Aplicacions de les dades a la gestió de les platges de Barcelona 

Les platges urbanes del Mediterrani es caracteritzen per acollir un gran nombre d’usuaris. La gestió d’a-
questes platges inclou la regulació dels usos i la neteja, però també està orientada al manteniment de la 
superfície de la platja emergida per permetre usos recreatius i la protecció de l’equipament urbà. La 
majoria d’actuacions a les platges de Barcelona segueixen aquests objectius, tractant de reduir la mobilitat 
de la platja segmentant la costa, reduint l’energia de l’ona arribant a la platja a través de diferents tipus 
d’espigons i mitjançant l’aportació artificial de sorra. Per facilitar la gestió del sediment, que fa l’Ajuntament 
de Barcelona, s’ha utilitzat la base de dades de línia de riba, la qual cosa s’aconsegueix a través del 
vídeo monitoratge a partir de la definició de dos indicadors: 
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• Definició d’una amplada mínima a partir de la qual la platja no pot complir de forma satisfactòria les 
seves funcions i es requereixen actuacions pal·liatives. Es van testar diferents amplades de platja i, fi-
nalment, d’acord amb els gestors de l’Ajuntament, es va decidir utilitzar una amplada llindar de 25 m. 
Mensualment es determina per a cada posició (metre) al llarg de la platja si es depassa aquest llindar 
i el tram de platja afectat. D’aquesta manera es poden identificar els punts més problemàtics al llarg 
del litoral i diferenciar entre efectes puntuals durant un temporal o una situació més persistent (Fig. 9). 

• El segon indicador consisteix en el càlcul de la tendència evolutiva de la posició de la línia de costa. 
Aquesta informació es recalcula mensualment, de manera que es poden detectar les zones de la platja 
que presenten una erosió més intensa o que han canviat el seu comportament, per poder preveure a 
mitjà termini les necessitats d’actuació (Fig. 9). 

Figura 9. Exemple de l’ús dels 
indicadors al llarg de la Platja de  
la Barceloneta (període 2017-2020). 
Per a cada posició de la platja,  
la línia negra representa el tant  
per cent de temps que la platja té 
més de 25 metres d’amplada,  
i la vermella la taxa d’erosió. 
Aproximadament a la posició  
de 230 m hi ha una zona on sovint 
(35% del temps) l’amplada  
de la platja és per sota de 25 m. 
Només s’identifiquen tendències 
erosives a un dels extrems  
de la platja

5.2 El futur de les platges de Barcelona 

Les platges de Barcelona s’enfronten, com la major part de les platges del món, al repte d’adaptar-
se les properes dècades a les noves condicions generades per la pujada del nivell del mar, causada pel 
canvi climàtic. Per construir una alternativa més sostenible, a curt termini es suggereixen dues línies 
d’actuació complementàries entre si: a) millorar i afegir estructures de protecció versàtils, escalables i 
que puguin ampliar-se amb facilitat en funció de les necessitats a les platges on són imprescindibles 
(com ara regeneracions artificials, dics de protecció); i b) potenciar les actuacions tipus platja intel·ligent, 
que consisteixen en l’optimització de la gestió basada en el coneixement detallat dels recursos disponibles 
i plantejar mesures que permetin reduir els danys dels temporals, optimitzant l’ús de les sorres i anticipant 
les actuacions als futurs problemes. 

A més llarg termini, difícilment es podrà mantenir la configuració de les platges actuals: la cota d’inundació 
pujarà i els impactes destructius de l’onatge afectaran zones fins ara protegides. A una escala temporal 
de dècades s’ha d’iniciar una política urbanística i de gestió del territori per ampliar la zona marítima 
terrestre i incorporar a la platja una zona interior amb una extensió suficient que serveixi per mitigar els 
efectes de l’erosió i la inundació durant esdeveniments d’alta energia (simulació de dunes artificials que 
faciliten l’adaptació i protecció, àrees capaces d’absorbir inundacions, etc.). Quan guanyar espai per a la 
platja no sigui una alternativa raonable (com ocorre en algunes platges de Barcelona), ara mateix no sembla 
que hi hagi alternativa a les estructures de protecció i les regeneracions artificials de sorra. 
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6. Conclusions 
Els principals canvis morfodinàmics a les platges de Barcelona han estat: 

• Històricament, la zona costanera de Barcelona s’ha transformat d’una platja oberta dominada pel 
transport longitudinal a una sèrie de petites platges encaixades limitades per espigons, on predominen 
els processos de rotació; passant de l’excés de sediments (del Besòs i els rierols de la costa del 
Maresme) a la absència d’arribades de sediment de forma natural. 

• Les platges de Barcelona tenen una regressió durant els últims 20 anys deguda al seu balanç sedimentari 
negatiu, causat per l’absència d’aportacions naturals de sediments i per la pujada del nivell del mar. 
Per evitar l’excessiva reducció de les platges, aquesta regressió es contraresta amb actuacions com 
la regeneració artificial o la construcció de noves estructures de protecció. 

• S’ha avaluat la regressió natural considerant els períodes on la platja evoluciona sense intervencions 
antròpiques significatives. Les tendències són diferents per a cada platja i període considerat, però es 
poden establir unes pautes generals considerant l’evolució després de les aportacions de sorra (pèrdues 
del 3-6% anual) i en condicions de platja “madura” (pèrdues del 0,5-1% anual). 

• Les accions antròpiques han canviat substancialment la dinàmica dels diferents processos sedimentaris 
a les platges. La construcció de dics exempts, paral·lels i separats de la costa, ha transformat els 
estats morfodinàmics, substituint les barres de sorra per l’espigó.  

• Les intervencions orientades a l’estabilització de les platges realitzades durant l’última dècada han 
contribuït a reduir la mobilitat de les platges i l’impacte (erosió) de les tempestes. No obstant això, en 
el futur es necessitaran noves accions amb una freqüència més alta que en els últims anys i cal repensar 
la configuració de les platges. 
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Resum 

Barcelona presenta cinc grans unitats hidrogeològiques: 
els aqüífers del Besòs, el del Pla de Barcelona i aqüífers 
del Llobregat (Quaternari), Collserola (Paleozoic) i Montjuïc 
(Neogen). Els paràmetres hidràulics de cada unitat indiquen 
que els millors aqüífers tant en transmissivitat com en coe -
ficient d’emmagatzematge són els al·luvials i deltes del 
Llobregat i el Besòs. La recàrrega d’aquestes unitats ve 
condicionada per la pluviometria, les pèrdues de la xarxa 
d’abastament i de clavegueram i els rius Besòs i Llobregat. 
Geogràficament, segons predomini un origen o un altre, 
la hidrogeoquímica de les aigües va canviant. Les sortides 
es donen o bé per bombaments, o bé per drenatges d’in-
fraestructures públiques i civils. El mar, en alguns llocs, 
actua com a sortida i, en d’altres, com a entrada amb la 
conseqüent intrusió marina relacionada. De mitjana, el ba-
lanç hídric 2010-2016 és d’uns 47 hm3/any per l’aqüífer 
del Pla de Barcelona i Besòs i d’uns 48 hm3/any pels aqüí-
fers del Delta del Llobregat. 
 
Paraules clau: aigua subterrània, aqüífers Pla de Barce-
lona, aqüífers del Besòs, aqüífers del Delta del Llobregat.

Abstract: Hydrogeology in the surroundings 
of the city of Barcelona) 

 
Barcelona has five major hydrogeological units: the Besòs, 
the Pla de Barcelona and Llobregat aquifers (Quaternary), 
the Collserola (Paleozoic) and Montjuïc (Neogen) aquifers. 
The hydraulic parameters of each unit indicate that the best 
aquifers both in transmissivity and in storage coefficient 
are the alluvial and deltaic areas of the Llobregat and the 
Besòs. The recharge of these units is conditioned by rainfall, 
losses of the supply and sewer network and the Besòs 
and Llobregat rivers. Geographically, depending on the 
predominance of one source or another, the hydrogeo-
chemistry of groundwater is changing. Outputs are due to 
pumping or drainage of public and civil infrastructures. The 
sea in some places acts as an outlet and in others as an 
entrance with the consequent marine intrusion-related. On 
average, the water balance 2010-2016 is about 47 hm3/year 
for the Pla de Barcelona and Besòs aquifers and about 48 
hm3 / year for the Llobregat delta aquifer. 
 
Keywords: Groundwater, Pla de Barcelona aquifer, Besòs 
aquifer, Llobregat delta aquifer.
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1. Introducció 
La necessitat d’un subministrament d’aigua subterrània ha portat la població a establir-se a prop de fonts 
d’aigua naturals des de l’antiguitat, generalment a prop dels principals rius. Per aquest motiu, moltes de 
les ciutats més importants del món es troben sobre aqüífers al·luvials o deltaics (Gleeson et al., 2015).  

Actualment, sobretot amb la industrialització que va començar els anys 1950, la majoria d’aquests 
aqüífers s’han vist molt afectats pel que fa a la quantitat i la qualitat de les seves aigües. Aquestes 
afectacions poden estar condicionades per (1) la demanda d’aigua (explotació dels aqüífers), (2) el 
tractament i gestió de les aigües residuals tant urbanes com industrials, (3) les relacions amb d’altres 
masses d’aigua de diferent qualitat (mar, rius, etc.), (4) l’expansió urbana; les ciutats han de créixer en 
extensió, la qual cosa condiciona la superfície del terreny, però també requereix de construccions 
subterrànies (per exemple, xarxes de transport i aparcaments subterranis). 

Per aquestes raons, les aigües subterrànies sota les ciutats són cada cop més importants, amb vincles 
amb qüestions científiques, econòmiques, socials, legals, ambientals i polítiques (Lerner, 1996; Llamas i 
Custodio, 2002; Howard i Israfilov, 2002; Vazquez-Suñe et al., 2005; Aeschbach-Hertig i Gleeson, 2012). 
Els impactes de les aigües subterrànies dins d’una zona urbana específica depenen tant de la seva 
ubicació geogràfica com de la situació econòmica de la ciutat, o fins i tot del país.  

Als països desenvolupats, però, les aigües subterrànies urbanes se solen plantejar en termes econòmics 
i ambientals. D’una banda, algunes ciutats encara presenten una sobreexplotació amb una sèrie de con-
seqüències no desitjades, com ara la subsidència o el deteriorament de la qualitat de l’aigua (per exemple, 
la contaminació per intrusió marina). D’altra banda, el bombament d’aigües subterrànies s’ha abandonat 
a moltes ciutats a causa de la contaminació i/o canvis d’usos del sòl (com ara la deslocalització d’indústries). 
Això ha fet que els nivells freàtics/piezomètrics es recuperin, provocant inundacions i possibles danys es-
tructurals a les estructures urbanes subterrànies preexistents. Controlar l’augment dels nivells pot exigir 
el bombament d’aigua subterrània en llocs seleccionats. Per altra banda, pot ser necessari el bombament 
per fer front a la demanda creixent d’aigua. 

L’aigua subterrània, fins i tot quan la seva qualitat és no apta per al consum humà, es pot utilitzar per 
a d’altres usos que no requereixen la qualitat de l’aigua de boca. Això redueix la necessitat d’aigua d’alta 
qualitat per a usos no potables. Per tant, l’ús d’aigua subterrània urbana permet reduir la pressió sobre 
les fonts de subministrament d’aigua dolça convencionals. 

Per poder fer front a totes aquestes qüestions cal conèixer quins són els processos que afecten al 
flux i a la qualitat química i microbiològica de l’aigua subterrània urbana. Una avaluació correcta de la 
quantitat i qualitat de les aigües subterrànies implica, entre d’altres aspectes, la quantificació de la 
recàrrega global, així com l’avaluació de la qualitat espacial i temporal de les diferents fonts de recàrrega 
implicades. 

Els processos fonamentals de flux i transport que afecten les aigües subterrànies urbanes no són es-
sencialment diferents dels que afecten les aigües rurals, però les escales temporals i espacials implicades 
són significativament diferents. Els principals problemes espai-temps relacionats amb els canvis en la 
quantitat i la qualitat de les aigües subterrànies a les zones urbanes són: 

• Fluctuacions dels nivells de les aigües subterrànies relacionades amb l’explotació dels aqüífers. 
• Contaminació greu de les aigües subterrànies causada per activitats humanes (domèstiques o in-

dustrials). 
• Cicle de les aigües subterrànies directament vinculat a la història de la urbanització. 
• La presència d’infraestructures subterrànies, ja siguin permanents o temporals. 

Els estudis relacionats amb la hidrogeologia dels aqüífers de Barcelona (en especial els de les planes 
deltaiques del Besòs i del Llobregat) han estat nombrosos des dels anys 1960. En ells han participat tant 
l’administració pública hidràulica com grups de recerca, empreses i particulars. Però no és fins a final 
dels anys 1990 quan l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb CLABSA i el Grup d’Hidrologia Subterrània 
(UPC–CSIC) inicien els estudis necessaris per conèixer les causes d’aquests problemes i definir les 
possibles mesures de correcció. A partir d’aquells treballs es va redactar i aprovar el primer “Pla d’Apro-
fitament del Freàtic de Barcelona”, que ha tingut diverses edicions fins a la darrera publicació del “Pla 
tècnic per a l’aprofitament dels recursos hídrics alternatius de Barcelona, 2020” (PLARHAB 2020). Pos-
teriorment, i amb la implicació d’altres administracions públiques, com l’Entitat Metropolitana de Serveis 
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Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR), Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), juntament amb les administracions locals (Barcelona Regional (BR); Ajuntaments de Barcelona 
(BCASA), Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, etc.), la Comunitat d’Usuaris 
d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL), l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  i 
l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA -CSIC), es van ampliar aquells treballs per tal 
d’aportar les eines i els coneixements necessaris per poder quantificar el comportament hidràulic dels 
aqüífers estudiats, alhora que disposar d’una metodologia de quantificació dels processos hidrogeològics 
per a la redacció del Programa de Gestió dels Aqüífers del Pla de Barcelona i Deltes del Besòs i Llobregat. 
L’objectiu d’aquest capítol és il·lustrar els aspectes més significatius de la hidrogeologia a l’entorn de la 
ciutat de Barcelona com a recull de tots aquests treballs. 

Figura 1. Mapa de contextualització hidrogeològica de Barcelona i del Delta del Llobregat.

2. Context hidrogeològic 
Al marge del fet antròpic, les característiques i el comportament de les aigües subterrànies presents a la 
ciutat de Barcelona (Fig. 1) a grans trets venen condicionades per:  

• La conca del Besòs de 1 040 km2, el riu de només 17,7 km i el seu delta de 15 km2 i sediments de 
fins a 50 metres d’espessor. Aquest delta presenta un aqüífer superficial i un de profund amb un 
aqüitard irregular, que en alguns llocs sí que els separa i en molts altres llocs es perd, de manera 
que acaba essent aqüífer únic. 
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• La conca del Llobregat de gairebé 5 000 km2, el riu de 175 km i el seu delta de 100 km2 i sediments 
de fins a 60 metres d’espessor. Aquest delta presenta dos aqüífers, el superficial i el principal o 
profund, separats perfectament per un aqüitard; excepte a les vores del delta on desapareix i els 
dos aqüífers passen a formar un aqüífer únic. 

• La Serra de Collserola entre el Llobregat i el Besòs forma part de la Serralada Litoral Catalana i 
separa el Pla de Barcelona de la depressió del Vallès. El seu cim principal és el Tibidabo (516 m). 
Geològicament dominen les roques metamòrfiques (pissarres i esquists) del Paleozoic. Hidrogeo-
lògicament es tracta, en general, de materials de baixa permeabilitat. 

• La muntanya de Montjuïc, situada entre el Pla de Barcelona i el Delta del Llobregat, amb un cim de 
177 metres, correspon al bloc inferior de la falla normal del Morrot. Geològicament correspon a se-
diments neògens. Hidrogeològicament són sediments de baixa permeabilitat. 

• El Pla de Barcelona, que correspon a la part central de la ciutat, correspon a una plana al·luvial plis-
tocena d’uns 50 km2, lleugerament inclinada cap al mar, limitada pels dipòsits fluviodeltaics del 
Llobregat i el Besós, el mar, Montjuïc i la Serra de Collserola. La xarxa de drenatge, que actualment 
es troba totalment modificada, dissecava el Pla de Barcelona definint unes traces amb una orientació 
preferentment perpendicular a la costa. El naixement dels rius o rieres se situa a les zones altes de 
Collserola, on es troben materials paleozoics, i discorren sobre el Pla de Barcelona, fins el front 
litoral barceloní o les planes deltaiques adjacents. 

• La pluviometria i les condicions climàtiques: Barcelona té un clima mediterrani amb pluges més 
abundants a la primavera, i sobretot a la tardor, i més seques a l’estiu i a l’hivern. La mitjana pluvio-
mètrica és de 590 mm/any i la mitjana de 575 mm/any (Fig. 2). 

Pluviometria mitjana mensual (mm/mes)

Mínim històric                                  215,6 

Any molt sec                                < 479,7 

Any sec                                479,7- 547,9 

Any mig                                547,9-602,4 

Any humit                             602,4-708,8 

Any molt humit                              >708,8 

Màxim històric                               1122,7

Figura 2. Estadística pluviomètrica a partir de la sèrie 
de dades 1786-2021 de l’Observatori Fabra (Meteocat), 
una de les més llargues d’Europa.

• La dinàmica litoral recent amb un corrent predominant NE-SO, que ha provocat l’aportació de se-
diments del Besòs cap a la costa de Barcelona i en el cas del port romà al sud de Montjuïc, es va 
aterrar per la dinàmica litoral i l’aportació de sediments del Llobregat. Pel que fa al nivell del mar, 
l’estabilització d’aquest durant els últims 10 000 anys ha generat els deltes tal i com els coneixem 
avui en dia. 

El sistema hidrogeològic de Barcelona es troba fortament condicionat per l’activitat antròpica des de 
temps històrics. Algunes de les afectacions més rellevants estan relacionades amb: 

• La impermeabilització del subsol per obres i infraestructures urbanes: condiciona la recàrrega natural 
de l’aqüífer. 

• L’endegament i canalització de rius i rieres: redueix la capacitat d’infiltració de l’aigua de pluja. 
• Les afectacions que ocorren a les conques del Besòs i el Llobregat: els endegaments del riu i el 

creixement urbà de les conques provoquen més escorrentiu i menys infiltració en cas de pluja, la 
qual cosa redueix la reserva subterrània de la conca. 

• Les infraestructures viàries soterrades: poden afectar al freàtic i drenar-lo, provocant baixada de 
nivell (Ferrocarrils, AVE, Metro) i, fins i tot, intrusió marina (cas línia 4) quan és a prop de mar. 

• La construcció d’espais soterrats: com el Liceu, o altres edificis amb pàrquings, que generen un 
impacte sobre l’aqüífer amb efectes rellevants. 
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• La xarxa de distribució d’aigua: les pèrdues de xarxa provoquen una recàrrega tal a l’aqüífer que 
s’identifiquen diferències químiques entre la part de Barcelona que rep aigua del Ter i la que la rep 
del Llobregat.  

• La xarxa de clavegueram: per la mateixa raó anterior, a l’aqüífer es troben diferents aigües de 
diferents mineralitzacions amb presència de paràmetres microbiològics, nitrògens, fòsfor i contaminants 
emergents que es correlacionen amb l’aigua residual. 

• L’explotació dels aqüífers a través de pous i també d’algunes mines que aprofiten l’aigua per diferents 
usos: abastament, industrial, rec de parcs i jardins... 

• La pol·lució urbana difusa: producte del trànsit i altres activitats urbanes de naturalesa difusa, que 
poden aportar contaminants de forma als aqüífers, especialment a través de la xarxa de clavegue-
ram. 

La hidrogeologia de la ciutat de Barcelona és condicionada per tots aquests factors naturals i antròpics; 
de manera que, per a una bona gestió de l’aigua de la ciutat és necessari conèixer l’abast d’aquests 
condicionants. 

3. Unitats hidrogeològiques 
Basant-nos en les caracteritzacions geològiques del Paleozoic, el Neogen i el Quaternari de Barcelona 
que s’inclouen a la present monografia (Casas et al., 2022, Parcerisa et al., 2022, Salvany et al., 2022 i 
Vilà et al., 2022), i els treballs de referència abans mencionats des d’un punt de vista hidrogeològic, es 
pot considerar que el subsol de la ciutat es compartimenta en quatre unitats principals: el Paleozoic, el 
Neogen, el Pleistocè del Pla de Barcelona i el Quaternari de les planes fluviodeltaiques del Llobregat i el 
Besòs (Fig. 1). 

3.1 El Paleozoic 

Inclou roques metamòrfiques, sedimentàries i granitoides. Les roques metamòrfiques i sedimentàries 
estan afectades per nombroses diàclasis, fractures, alteracions tectòniques locals, etc.; la qual cosa fa 
que els materials presentin una certa permeabilitat, accentuada en superfície pels fenòmens de meteorització. 
La presència de roques carbonatades del devonià, amb un cert grau de carstificació, fa que localment 
puguin ser bons aqüífers; per exemple, al sector del Túnel de la Rovira. D’altra banda, els granits són en 
general materials poc permeables si la roca és sana. Localment, poden constituir aqüífers d’interès, es-
pecialment en zones fracturades i en el perfil d’alteració superior (sauló). En general, però, es tracta de 
materials poc permeables. 

3.2 El Neogen 

Inclou el Miocè de Montjuïc, i els dipòsits miocens i pliocens que defineixen el basament prequaternari a 
bona part del Pla de Barcelona, i al front litoral i les planes deltaiques del Besòs i el Llobregat. Els materials 
miocens es consideren una formació molt poc permeable, tot i que els nivells detrítics del Miocè mitjà del 
sector de Montjuïc poden constituir petits nivells aqüífers, però d’extensió molt limitada. El Pliocè és hi-
dràulicament molt variable. Els nivells margosos generalment són poc permeables, mentre que els sorrencs 
sovint tenen permeabilitats mitjanes i localment altes.  

3.3 El Pleistocè del Pla de Barcelona 

En superfície ocupa la major part del Pla de Barcelona. Durant segles, aquest terreny s’ha dedicat a l’ex-
plotació de conreus agrícoles i actualment es troba intensament modificat per l’activitat urbana, la qual 
s’ha desenvolupat especialment al llarg dels darrers 150 anys. Aquesta superfície és constituïda per 
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dipòsits al·luvials i col·luvials associats a la dinàmica sedimentària plistocena del Pla de Barcelona. Inclou 
nivells de graves generalment poc rodades, i nivells de sorres i lutites vermellosos sovint rics en nòduls 
o crostes carbonàtiques. La presència de nivells grollers tendeix a disminuir des dels peus dels relleus 
de Collserola, els turons i Montjuïc cap a la plana. En general, defineix una seqüència granodecreixent. 
La successió plistocena reposa discordantment damunt els diversos materials prequaternaris. La major 
part dels pous que exploten l’aigua subterrània del Pla de Barcelona l’extreuen dels nivells de graves 
situats a la base de la successió pleistocena. Aquestes graves basals sovint es troben en contacte amb 
nivells de sorres pliocenes també permeables. Ambdues litologies en conjunt constitueixen l’aqüífer del 
Pla de Barcelona.  

3.4 El Quaternari de les planes fluviodeltaiques  
del Llobregat i el Besòs  

Inclou els dipòsits quaternaris presents a les planes fluviodeltaiques del Besòs i del Llobregat, així com els 
dipòsits litorals situats entre ambdós deltes i els dipòsits al·luvials associats a la dinàmica recent del sistema 
de rieres del Pla de Barcelona, que actualment es troba totalment modificat per l’activitat antròpica. 

El delta del Besòs i del Llobregat, així com d’altres deltes mediterranis, presenten una complexa estructura 
interna de cossos sedimentaris que perden potència en les diferents direccions de l’espai (Gámez, 2007; 
Queralt et al., 2006; Vázquez-Suñé et al., 2016). Aquesta complexitat és conseqüència principalment de 
les variacions del nivell del mar (períodes glacioeustàtics) durant el Quaternari, aportacions de sediments 
que alimentaven el delta i l’activitat geodinàmica de la conca. A partir de la caracterització del aqüífers 
feta a l’apartat anterior es poden definir les següents unitats aqüíferes de gran similitud, però de diferent 
magnitud, en els 2 deltes: 

Aqüífer superficial: format per sorres i graveta amb gruixos d’entre 5 i 15 metres. S’individualitza bé un 
tram argilós superior i reblerts antròpics de pocs metres. En general, té un comportament lliure, encara 
que en ocasions és confinat, a causa del tram argilós superior. Cap a mar, a partir de la zona central de 
les planes deltaiques, està separat de l’aqüífer principal per un nivell de llims i argiles de prodelta. 

Aqüífer principal: format per un nivell de sorres i graves, generalment netes, amb gruixos variables 
d’entre 5 i  25 metres al Llobregat, i de fins a 10 metres al Besòs. En conjunt es tracta d’un aqüífer, de 
comportament captiu o semicaptiu. Els dipòsits deltaics i litorals, en els seus marges, s’intercalen amb 
les fàcies al·luvials del Pleistocè i l’Holocè. Aquests poden ser trams permeables i no es troben aïllats hi-
dràulicament per cap tram poc permeable en la vertical. Com que mostren una clara continuïtat hidràulica 
amb els nivells permeables inferiors, s’agrupen dins de la mateixa unitat aqüífera; és a dir, com una part 
de l’aqüífer principal. 

Aqüífers inferiors: formats per una o més successions de nivells grollers discontinus del Pleistocè 
presents al subsol de les planes deltaiques. En general, són poc permeables i solen contenir aigües 
salines per intrusió marina. La seva font de recàrrega és la mateixa que l’aqüífer principal. 

4. Paràmetres hidràulics 
La determinació dels paràmetres hidràulics dels diferents aqüífers és de gran importància perquè permeten 
quantificar el funcionament hidràulic del sistema, conèixer els volums i velocitats dels fluxos implicats, 
estudiar les possibilitats i limitacions d’explotació dels aqüífers, així com el moviment de contaminants 
en les aigües subterrànies, fer previsions sobre el comportament del terreny i els aqüífers davant d’accions 
produïdes per obres o infraestructures, etc. La seva determinació també permet realitzar models matemàtics 
de simulació dels sistemes aqüífers, i permeten quantificar el funcionament hidràulic global de tota una 
àrea, tenint en compte la gran quantitat de factors implicats que hi poden ser presents. 

Les transmissivitats s’han agrupat tenint en compte la unitat hidrogeològica corresponent. D’aquesta 
manera, es diferencien clarament 4 zones, en les quals els valors de les transmissivitats resultants són 
els següents: 
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• Deltes del Llobregat i del Besòs (Quaternari recent): els valors de transmissivitat en els nivells aqüífers 
oscil·len entre els 300 i els 3 300 m2/dia, amb una moda de 600 m2/dia. La mitjana és, però, d’uns 
1 000 m2/dia. Aquest valor de transmissivitat és coherent per aquests tipus de formacions geològiques, 
perquè les sorres i les graves són els materials que més abunden. Als aqüífers principals del deltes, 
que generalment són rics en graves i sorres netes, els valors de transmissivitats solen ser d’entre 
1 000 i 5 000 m2/d. 

• Pla de Barcelona (Plioquaternari): les transmissivitats estan compreses entre els 50 i els 700 m2/dia, 
amb una moda de 100 m2/dia, valor que es repeteix en un alt percentatge dels punts de mesura. 
Tot i això, la transmissivitat mitjana que resulta és de 200 m2/dia. Aquesta xifra és compatible amb 
la naturalesa dels materials. 

• Montjuïc i Barri Gòtic (Neogen): les transmissivitats estan entre els 10 i els 100 m2/dia, obtenint-ne 
com a mitjana de totes elles 50 m2/dia. Existeixen diversos punts amb transmissivitats més elevades, 
entre 160 i 330 m2/dia els quals, com que estan situats a La Rambla, podrien estar influenciats pels 
materials de la riera; raó per la qual no es tenen en compte per trobar un valor representatiu de la 
transmissivitat dels materials terciaris. 

• Collserola (Paleozoic): en aquesta àrea no es compta amb dades corresponents a cap punt situat 
directament sobre l’aflorament del Paleozoic. Es disposa, però, de tota una sèrie de pous els quals, 
tot i que estan situats en l’aflorament dels materials del quaternari antic, tenen una zona de captació 
que es localitza a una profunditat tal que allò que realment capten és l’aqüífer paleozoic. Basant-
nos en aquests punts, la transmissivitat mitjana s’ha estimat en uns 50 m2/dia. 

TAULA 1. Paràmetres hidràulics de les diferents unitats hidrogeològiques de Barcelona.

  Transmissivitat mitjana T  
(m2/d)

Coeficient d’emmagatzemage S 
(adim)

 Porositat mitjana ɸ  
(adim)

Paleozoic   50 - 0,05

Miocè-Pliocè (margós)   50 - 0,05

Plistocè Pla de Barcelona   200 1 x 10-4 0,10

Quaternari (aqüífers deltes) 1 000 5 x 10-4 0,25

5. Piezometria 
L’estudi de la piezometria és la forma més directa per analitzar les causes i la problemàtica associada a 
l’ascens dels nivells freàtics. Conèixer bé els nivells permetrà després fer un model acurat del comportament 
hidrogeològic, que es podrà fer servir com a eina d’anàlisi i de predicció del comportament dels aqüífers. 

A partir de la piezometria dibuixada (Fig. 3) es poden fer unes consideracions preliminars sobre 
l’esquema de flux als aqüífers de la ciutat. L’aigua es mou bàsicament des de la Serra de Collserola cap 
a mar, de manera que els nivells baixen des de vora 110 m als punts més alts mesurats, fins a cota 0 
(nivell del mar), en poc més de 5 km, resultant un gradient mitjà del 2%. A la zona del deltes es produeix 
una certa inflexió, de manera que el flux es posa pràcticament perpendicular als contactes litològics, 
entre els materials del Pla de Barcelona i els dels deltes. En aquesta part els gradients són menors, 
arribant fins i tot a ser d’un 0,2%. Tant a la zona del Poble Nou com a la Zona Franca s’han detectat 
nivells negatius, menors que els que s’havien arribat a observar històricament, però alhora sotmesos a 
pressions actuals locals com, per exemple, respondre a bombejos locals o drenatges de diferents in-
fraestructures. 

Com es pot observar a la Figura 3, es pot distingir una clara zonació de les línies de flux al llarg del 
Pla de Barcelona. Així doncs, al SO de l’àrea d’estudi, el flux transitaria des de la Serra de Collserola en 
direcció al mar. Aquest circularia fins arribar a la muntanya de Montjuïc, on s’identifica una divisòria 
d’aigües que desvia el flux en dues direccions principals: per una banda cap al delta del riu Llobregat (en 
direcció SO) i per altra banda cap al mar (en direcció E). 
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A la zona central de Barcelona el flux discorre des de la Serra de Collserola cap al mar, si bé es 
produeixen cons de bombament importants al Poble Nou. D’altra banda, les zones de Collserola, Turó 
de la Rovira i Montjuïc presenten una topografia més elevada que a la resta del Pla de Barcelona, constituint 
per tant zones de recàrrega. 

Al sector ubicat al NE de la ciutat s’observa que hi ha un flux que va des de la Serra de Collserola cap 
al riu Besòs (tram superior), a continuació es desenvolupa un tram intermedi en què el flux subterrani 
discorre en direcció cap al mar (paral·lel al Besòs), i un tram inferior on s’observa l’existència d’un flux 
des del riu cap a l’aqüífer. 

D’aquesta manera, a la ciutat de Barcelona, és possible distingir tres tipus de relació riu aqüífer. A la 
part alta de la ciutat, on l’aqüífer és més estret que a la resta del domini (hi ha un coll d’ampolla donat 
per la topografia local), el nivell es troba somer i hi ha connexió hidràulica entre el riu i l’aqüífer; es tracta 
doncs d’un comportament de tipus riu guanyador (efluent). Al tram central del Besòs, l’aqüífer s’obre 
(disminuint-ne el nivell piezomètric), amb la qual cosa hi ha una diferència significativa entre el nivell 
piezomètric i el nivell de l’aigua al riu. Així doncs, es genera una pèrdua de connexió hidràulica directa i 
una possible recàrrega a l’aqüífer des del riu mitjançant un efecte dutxa. Finalment, al tram més proper 
al mar, les dades mostren que el nivell al Besòs és superior al nivell piezomètric a l’aqüífer, generant un 
comportament de tipus riu perdedor (influent). 

Figura 3. Mapa piezomètric de Barcelona i el Delta Llobregat. El mapa de la dreta mostra la piezometria de l’aqüífer superficial del Llobregat.

6. Hidroquímica 
L’anàlisi de la qualitat química de les aigües subterrànies al subsol de l’entorn urbà de Barcelona ha estat 
un dels aspectes de més interès perquè el seu estudi permet establir els possibles usos que se li poden 
donar a l’aigua d’aquests aqüífers. 
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Vázquez et al. (2017) fa una descripció força extensa de les característiques hidroquímiques de les 
aigües dels aqüífers de Barcelona. Les aigües de l’aqüífer del Pla de Barcelona presenten una evolució 
hidroquímica, passant de ser bicarbonatades-clorurades càlciques, a la part alta de Barcelona (sobre la 
zona dels turons), a clorurades càlciques a la secció central i, finalment, a bicarbonatades càlcic-sòdiques 
a la zona més propera al mar. 

Els valors de conductivitat elèctrica, que poden ser similars a la de l’aigua de mar en alguns punts, 
indiquen intrusió marina al Poble Nou, principalment per l’existència de cons de bombaments induïts per 
rebaixos de nivells en obres d’enginyeria civil i d’altres extraccions. 

En general, l’anàlisi hidroquímica mostra que les principals aportacions d’aigües corresponen a pèrdues 
des de les xarxes d’abastament i d’aigües residuals de les aigües procedents del Llobregat i del Ter, a 
més de recàrrega per infiltració d’aigua de pluja (Fig. 4). 

Hi ha una elevada concentració de nitrats a la major part de Barcelona, la qual s’associa a pèrdues 
més grans des de les xarxes de sanejament. No obstant això, alguns punts presenten valors molt baixos 
de nitrats (al·luvial, Delta del Besòs i del Llobregat), fet que s’atribueix a condicions reductores dins 
l’aqüífer (fenòmens anaeròbics i/o anòxics que generen reducció de nitrats i, en algunes zones, fins i tot 
reducció de sulfats). 

L’atenuació de certs compostos, tant els més habituals (nitrat, amoni, etc.) com els que no ho són (or-
ganoclorats, surfactants, Contaminats Orgànics Emergents, etc.) depèn de diversos factors ambientals, 
com ara el temps de trànsit per l’aqüífer, el potencial redox, els nutrients disponibles, les característiques 
del terreny, la temperatura, etc.  

En el cas dels aqüífers urbans de Barcelona i el seu entorn, les condicions redox del medi són les que 
més condicionen les reaccions i la capacitat d’atenuació de molts dels compostos presents. L’existència 
d’aquests processos d’atenuació permeten l’autodepuració d’aquestes aigües en els aqüífers. La presència 
i concentració de contaminants és relativament baixa en comparació a les aigües que influeixen en els 
aqüífers (aigües residuals, el Besòs, etc.). Aquest coneixement permet definir els usos potencials de les 
aigües subterrànies urbanes segons la qualitat requerida. 

Figura 4. Mapa de concentració de clorurs a les aigües subterrànies de Barcelona i el Delta del Llobregat.  
El mapa de la dreta mostra la distribució de la concentració de clorur a l’aqüífer superficial del Delta del Llobregat.
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7. Recàrrega 
La impermeabilització del sòl en zona urbana limita la recàrrega natural dels aqüífers. No obstant això, 
apareixen nous termes que poden contribuir de forma molt significativa a la recàrrega dels aqüífers; prin-
cipalment són la recàrrega deguda a pèrdues de la xarxa d’abastament i de la xarxa de clavegueram. En 
el cas de Barcelona es tracta d’un sistema unitari que transporta a la mateixa infraestructura les aigües 
pluvials i les residuals. Les propietats químiques d’aquestes aigües són molt diferents.  En el context 
urbà, la recàrrega esdevé potser l’aspecte més difícil de quantificar. A Tubau et al., (2017) es pot veure 
com s’ha quantificat pels aqüífers de Barcelona. 

Per calcular la recàrrega en l’àmbit de Barcelona i el seu entorn s’han hagut de crear diferents funcions 
georeferenciades que aglutinen diversos tipus de recàrrega, atenent al tipus d’aigua original i a la 
procedència de l’aigua abans d’infiltrar-se al terreny:  

1) Aigua de pluja que s’infiltra pel terreny natural (o no urbanitzat). Aquesta seria una “recàrrega 
natural”. 

2) Recàrrega a través del riu, que bàsicament com a riu mediterrani consta de dues funcions: una 
pels dies que el cabal és habitual i una altra pel cabal d’avinguda. 

3) Aigua d’abastament procedent de pèrdues de la xarxa d’abastament. 
4) Aigua procedent de pèrdues a la xarxa de clavegueram, que també presenta dues funcions: les 

pèrdues ordinàries i les associades a episodis de pluja.  

Cal tenir en compte que la diferenciació de l’ús del sòl actual no ha estat constant al llarg del temps. 
Per això, l’evolució temporal i espacial de l’ús del sòl s’ha realitzat tenint en compte l’evolució de la 
densitat de població en els diversos àmbits i zones de Barcelona. 

La recàrrega total calculada pel global de l’àrea de Barcelona i el seu entorn en el període 2000-2006 
ha estat al voltant dels 29 hm3/a, és a dir, un valor mitjà real unitari de 315 mm/a. Valor molt més elevat 
d’allò que caldria esperar en un entorn no urbà. 

Com a complement dels mètodes anteriors a Vazquez-Suñe et al. (2010) es desenvolupa una metodologia 
per quantificar les proporcions (mescles) de les diverses aportacions de la recàrrega, especialment en zones 
urbanes. Aquesta metodologia s’aplica a partir dels càlculs de mescla de la composició hidroquímica de les 
diverses aportacions o fonts de recàrrega. Els resultats mostren que el 22% del total de la recàrrega prové 
de les filtracions des de la xarxa d’abastament; el 30% d’aigües residuals; el 17% de la recàrrega per infiltració 
de l’aigua de pluja en la part no urbanitzada de Collserola; l’11% prové de la recàrrega per les aportacions 
del Besòs; i finalment, un 20% per infiltració d’aigües d’escolament superficial urbà. Val a dir que existeix 
una lleugera aportació d’aigua per intrusió marina dels aqüífers, però en magnituds molt petites. 

8. Extraccions d’aigües subterrànies 
En tot estudi hidrogeològic és imprescindible obtenir dades fiables sobre les extraccions d’aigües subterrànies, 
i més quan aquestes formen un dels components més representatius del balanç hídric. En aquest capítol 
es presenten les dades històriques sobre extraccions que s’han pogut recopilar al llarg d’aquest treball, i 
en cada cas es fa una petita discussió sobre la seva fiabilitat. Les dades d’extraccions es presenten 
separades per zones geogràfiques i pels usos als quals es destinen (consum humà o industrial). 

8.1 Extraccions a l’al·luvial del Besòs 

En primer lloc, es consideren les extraccions corresponents als pous d’ABEMGCIA (Aigües de Barcelona. 
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua) perquè suposen les extraccions més im-
portants en termes de quantitat al llarg del temps. També s’han considerat les principals extraccions in-
dustrials a la mateixa zona. Aquestes dades s’han obtingut a partir de diversos informes, i de fonts 
diverses. A la majoria dels casos, no es disposa d’un conjunt de dades complet i continu en el temps 
sinó que, com a molt, es coneix el volum d’extracció en certs anys.  
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Les extraccions principals han correspost a ABEMGCIA, però a partir dels anys 1960 s’ha produït 
una gran disminució del bombament per a l’abastament de la ciutat, reduint-se les extraccions des de 
25-20 hm3/a a 10 hm3/a a principi de la dècada dels 1980, i fins a 3 hm3/any a final de la mateixa dècada; 
mentre que són pràcticament inexistents actualment. L’activitat industrial també disminueix de forma sig-
nificativa a partir de la dècada dels 1980, pel tancament de diverses empreses. En els últims anys s’ha 
mantingut en uns valors entre 1 i 2 hm3/any.  

8.2 Extraccions industrials al Poble Nou 

L’existència de gran quantitat de pous d’extracció industrial a la zona fa difícil d’avaluar la possible evolució 
del consum industrial en aquest sector; ara bé, en el conjunt del total, són poc significatius. 

S’aprecia com als anys 1950 i 1960 es van produir les màximes extraccions, amb consums de l’ordre 
dels 35 hm3/a, mentre que a final dels anys 1990 el consum industrial havia disminuït fins als 5-7 hm3/a, 
i en l’actualitat és molt poc significatiu.  

8.3 Extraccions a la zona urbana del Pla de Barcelona 

Les extraccions a la zona urbana del Pla de Barcelona són molt més difícils de quantificar perquè el 
nombre d’explotacions és molt elevat, encara que es tracta d’extraccions individuals de poc cabal. A la 
primera meitat de segle s’han estimat les extraccions correlacionant-les amb l’increment de la construcció 
de pous per any. Un cop obtingut el valor total de les extraccions al llarg del segle en el total de zona 
urbana, aquestes s’han repartit en funció de la zonificació realitzada. 

8.4 Extraccions a la Zona Franca  

A la Zona Franca, com a la del Besòs, s’han considerat les principals extraccions industrials obtingudes 
a partir de la informació bibliogràfica i de les dades de construcció de pous, així com la data aproximada 
de tancament de l’activitat industrial. Les màximes extraccions es donen a mitjan dels anys 1970 amb 
un consum aproximat de 16 hm3/any; als anys 1990 es va anar reduint fins a situar-se al voltant  
d’1 hm3/any, i actualment es troba entorn als 0,5 hm3/a. La intrusió salina en aquest sector és rellevant 
a conseqüència dels bombaments històrics.  

8.5 Extraccions en mines 

A les parts altes de la ciutat, generalment en els materials del Paleozoic, es troben nombroses galeries de 
captació. Antigament eren una part important de l’abastament de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona 
disposa d’un cens de les mines, moltes d’elles construïdes molt abans del segle passat, amb indicació dels 
cabals concedits. El cabal anual drenat per les mines s’estima en 1,2 hm3/any. Aquest valor es pot considerar 
pràcticament constant al llarg d’un any, perquè a la part alta de la ciutat les variacions dels nivells piezomètrics 
dins d’un mateix any no són significatives. Actualment, la majoria són desviades al clavegueram. 

8.6 Extraccions en obres públiques i civils 

L’apartat d’extraccions no quedaria complet sense incloure les extraccions en obres civils, les quals han 
estat molt importants i han esdevingut el principal mecanisme d’extracció d’aquests aqüífers. Això ha 
estat per dues causes principals: (1) el drenatge en obres durant el procés d’execució i (2) el drenatge 
d’obres ja executades que es troben per sota del freàtic i que tenen filtracions que s’han de drenar. 
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Com a exemple, és conegut que les infiltracions d’aigua a la xarxa del metro es troben distribuïdes 
arreu. Durant l’any 1995, el volum d’aigua infiltrat, i posteriorment evacuat a la xarxa de clavegueram, ha 
estat d’uns 12 hm3, actualment és de 7 hm3/a. D’altra banda, els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) 
també esdevé una infraestructura drenant. El cabal d’aigua que es va drenar durant l’any 1996 va ser 
proper als 4,5 hm3; mentre que ara s’ha reduït molt (al voltant d’1 hm3/a) a causa de les millores realitzades 
(impermeabilització del túnel principalment). 

Actualment podem resumir que les extraccions més significatives es troben als drenatges de construcció 
actuals, propers als 10 hm3/a; les extraccions de pous de particulars, mines, etc., 12,3 hm3/a; les 
extraccions pel drenatge de l’aigua des de les diverses infraestructures subterrànies (Renfe, FGC i Metro), 
5,94 hm3/a; les extraccions per abastament (ABEMGCIA Besòs) de la població, 3,2 hm3/a; i finalment les 
extraccions utilitzades per a serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona, 2,4 hm3/a.  

9. Balanç hidrogeològic 
A tot l’àmbit d’aquest balanç es destaquen les entrades per recàrrega urbana i no urbana, uns 55,6 
hm3/a; les entrades des del Besòs i del Llobregat, 20,2 hm3/a; i les aportacions subterrànies des de les 
cubetes de la Llagosta, Abrera, Riera de Rubí, etc., amb uns 12,8 hm3/a. Com a sortides destaquen les 
extraccions que s’han realitzat al conjunt dels aqüífers, amb una mitjana d’uns 74,1 hm3/a; el drenatge 

Figura 5. Balanç hidrogeològic de Barcelona i el Delta del Llobregat derivat de Tubau et al. (2017) i PLARHAB (2020).
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per les rieres, amb uns 4,6 hm3/a; el drenatge que suposen les línies de Metro i altres túnels, amb una 
mitjana de 5,9 hm3/a; i les sortides globals d’aigua de mar, de l’ordre de 3,2 hm3/a (Fig. 5). Això contrasta 
amb l’evolució que ha patit la intrusió marina, especialment als aqüífers principals del Llobregat i del 
Besòs. Val a dir que aquestes xifres representen el balanç que s’estableix entre l’aqüífer i el mar al llarg 
de tota la línia de costa. Evidentment, l’evolució i magnitud de la intrusió depèn en gran mesura d’on se 
situen els centres de bombament. En aquest cas, estan principalment localitzats als àpexs dels deltes. 

L’evolució de diversos components del balanç és força il·lustratiu de l’evolució del conjunt del sistema 
i els impactes produïts. Durant els anys 1960-1970 es donen les màximes extraccions. Es destaquen les 
extraccions a l’aqüífer principal del Llobregat, que arriben a superar els 120 hm3/a, i a l’al·luvial del Besòs 
els 30 hm3/a. La resta de les extraccions (Barcelona, Badalona, etc.) són poc significatives. Però sí que 
es destaca, a partir dels 1980, un increment molt significatiu de les extraccions per drenatges d’obres 
subterrànies, que afecten especialment l’aqüífer del Besòs, amb màxims d’uns 10 hm3/a. 

10. Conclusions 
Els aqüífers més importants de Barcelona estan relacionats amb els sediments profunds dels deltes del 
Llobregat i del Besòs. A la zona de Poblenou es troben els sediments del Pla de Barcelona amb valors de 
transmissivitat més alta. L’explotació d’aquests aqüífers ha anat variant però ha anat baixant en les darreres 
dècades i, per contra, ha anat augmentant el drenatge provocat per infraestructures com el Metro o edificis 
amb plantes sota rasant. La hidroquímica dels aqüífers depèn de les fonts de recàrrega: recàrrega per 
pèrdues d’abastament i sanejament, recàrrega per pluja i infiltració d’aigua del Llobregat i del Besòs. 

El coneixement que s’ha anat adquirint dels aqüífers les darreres dècades permet determinar els 
fluxos d’aigua subterrània, les característiques hidrogeoquímiques de l’aigua, els paràmetres hidràulics 
a cada sector, les seves entrades (recàrrega i intrusió marina) i sortides (extraccions, drenatges i sortides 
a mar) i el seu balanç hídric global. Els plans de vigilància  i control dels aqüífers ajuden a millorar aquest 
coneixement al llarg del temps. Finalment, aquest coneixement també ajuda a la millor planificació de 
noves infraestructures subterrànies i a la seva avaluació d’impacte ambiental, que es gestiona amb el Pla 
Tècnic per a l’Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius, PLARHAB 2020. 
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Resum 

El subsol de Barcelona té una estructura geològica com-
plexa, que inclou materials dins d’un ampli ventall de com-
posicions, origen i edats geològiques, la qual cosa es re-
flecteix en una àmplia varietat de litotips que presenten 
característiques geotècniques diferenciades, que condi-
cionen i tenen gran influència en l’execució d’obres urbanes 
i periurbanes. En aquest capítol es presenten, de manera 
sintètica, sistemàtica i ordenada, les propietats i els trets 
diferencials característics de les principals unitats geotèc-
niques que conformen el subsol de la ciutat de Barcelona. 
A grans trets es poden diferenciar quatre grans grups de 
materials: a) el substrat Paleozoic, b) els sediments neògens 
del Miocè i Pliocè, c) els sòls plistocens del Quaternari 
antic de Barcelona i d) els sediments holocens associats 
als deltes del Llobregat i del Besòs. També s’han descrit 
com a grup diferenciat els principals dipòsits antròpics re-
cents generats per l’activitat humana. La diferenciació 
entre unitats està basada en criteris geològics i geotècnics. 
Els materials estan agrupats, en primer lloc, per la seva 
edat geològica; en segon lloc, pel tipus de dipòsit o procés 
de formació i, finalment, per les seves propietats i carac-
terístiques geotècniques, que sovint estan directament re-
lacionades amb el tipus de dipòsit. Dins de cada unitat 
també s’inclouen els termes descriptius d’ús habitual en 
geotècnia, i fent especial incís en els termes locals, com 
ara el sauló, tortorà, calitx... Per a cada unitat geotècnica 
es descriuen les seves propietats geotècniques principals, 
per a sòls i/o roques, segons pertoqui. Aquests valors es 
resumeixen en les taules al final del capítol. Les propietats 
de les unitats geotècniques estan expressades en les uni-
tats de mesura indicades per les normes d’assaig de re-
ferència aprovades a l’estat espanyol i publicades per AE-
NOR i el CEDEX (normes UNE i NLT) o, en cas de manca 
d’equivalència, s’indica la norma pertinent (ASTM dels Es-
tats Units d’Amèrica, AFNOR de França, BS d’Anglaterra, 
NTNU de Noruega). 

Paraules clau: geotècnia, Barcelona, propietats geotèc-
niques, mecànica de sòls, mecànica de roques, laboratori 
de geotècnia.

Abstract: Engineering properties of the soils 
and rocks of Barcelona city 

 
The city of Barcelona has a complex geological structure, 
which includes materials within a wide range of composi-
tions, origins, and geological ages. This is reflected in a 
wide variety of lithotypes with different geotechnical prop-
erties that have a great influence on the execution of urban 
construction works. This chapter presents, in a synthetic, 
systematic, and ordered way, the main geotechnical prop-
erties and distinctive features of the geotechnical units 
that constitute the subsoil of the city of Barcelona. From 
a general point of view, four major groups of materials can 
be differentiated: a) the Paleozoic basement, b) the Neo-
gene sediments of the Miocene and Pliocene age, c) the 
Pleistocene soils of the ancient Quaternary of Barcelona 
and d) the Holocene deltaic sediments associated with 
the delta of Llobregat and Besòs rivers. The main recent 
anthropogenic deposits generated by human activity have 
also been described as a distinct group. The differentiation 
between units is based on geological and geotechnical 
criteria. The materials are grouped first by their geological 
age, second by their type of deposit or formation process, 
and finally by their geotechnical properties and characte-
ristics, which are often directly related to the type of deposit. 
Each unit also includes the descriptive terms commonly 
used in geotechnics, with special emphasis on local terms, 
such as sauló, tortorà, or calitx. For each geotechnical 
unit, its main geotechnical properties are described, ac-
cording to soils and/or rocks. These values, are summarized 
in two tables at the end of the chapter. The properties of 
the geotechnical units are expressed in the units indicated 
by the reference test standards approved in Spain and 
published by AENOR and CEDEX (UNE and NLT standards) 
or, in case of lack of equivalence, by its corresponding rel-
evant standard (ASTM of the United States of America, 
AFNOR of France, BS of England, NTNU of Norway). 

Keywords: Geotechnical properties, Barcelona, geomech-
anical properties, soil mechanics, rock mechanics, geo-
technical laboratory.
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1. Introducció 

El subsol de Barcelona té una estructura geològica complexa, que inclou materials dins d’un ampli ventall 
de composicions, origens i edats geològiques. Aquesta complexitat es reflecteix en una àmplia varietat 
de litotips que presenten característiques geotècniques diferenciades, que condicionen i tenen gran 
influència en l’execució de les obres urbanes i periurbanes. 

L’objectiu d’aquest article és presentar de manera sintètica, però sistemàtica i ordenada, les propietats 
i els trets diferencials característics de les principals unitats geotècniques que conformen el subsol de la 
ciutat de Barcelona. A grans trets es poden diferenciar quatre grans grups de materials: a) el substrat 
Paleozoic, b) els sediments i roques sedimentàries neògens del Miocè i Pliocè, c) els sediments plistocens 
del Quaternari antic i d) els sediments holocens associats a la dinàmica fluvial i litoral recent. També s’han 
descrit com a grup diferenciat els principals dipòsits antròpics recents generats per l’activitat humana. 

La diferenciació entre unitats està basada en criteris geològics i geotècnics. Així doncs, els materials 
estan agrupats, en primer lloc, per la seva edat geològica; en segon lloc, pel tipus de dipòsit o procés de 
formació i, finalment, per les seves propietats i característiques geotècniques, que sovint estan directament 
relacionades amb el tipus de dipòsit. Dins de cada unitat també s’inclouen els termes descriptius d’ús 
habitual en geotècnia, fent especial incís en els termes locals, com ara el sauló, tortorà o calitx. 

Per a cada unitat geotècnica es descriuen les seves propietats geotècniques principals, per a sòls i/o 
roques, segons pertoqui. Les propietats de les unitats geotècniques estan expressades en les unitats de 
mesura indicades per les normes d’assaig de referència aprovades a l’estat espanyol i publicades per 
AENOR (1992, 1994, 1995, 2011; normes UNE) i CEDEX (1991, 1999; normes NLT) o, en cas de manca 
d’equivalència, s’indica la norma pertinent (ASTM dels Estats Units d’Amèrica, AFNOR de França, NTNU 
de Noruega) o l’autor de referència. 

En els sòls, es descriuen els trets característics principals que en permeten la identificació en sondatges, 
i a continuació es donen valors de les propietats d’estat natural, que són: la densitat aparent (UNE 
103301) i la humitat natural (UNE 103300). Els sòls es classifiquen a partir de la seva distribució granu-
lomètrica (UNE 103101), on el contingut en material fi que passa pel tamís de 80 micres separa els sòls 
granulars dels cohesius. La plasticitat de la matriu fina es caracteritza amb els límits d’Atterberg i l’Índex 
de Plasticitat (IP), que és la diferència entre el límit líquid (UNE 103300) i el límit plàstic (UNE 103104). 
Amb els valors de la granulometria i plasticitat es classifica cada tipus de sòl, d’acord amb el Sistema 
Unificat de Classificació de Sòls USCS (ASTM D2487). A partir de la corba granulomètrica també s’indiquen 
valors característics de permeabilitat (k). Pel que fa al quimisme dels materials, s’indica l’agressivitat dels 
sòls, d’acord amb el Código Estructural (R.D. 470/2021), amb valors típics de contingut en sulfats solubles 
(UNE 103201), matèria orgànica (UNE 103204) i acidesa de Baumann-Gully (UNE-EN 16502). També 
s’indica el contingut en carbonat en sòls (NLT 116 i UNE 103200). 

L’angle de fregament intern (f’) i de cohesió (c’) són paràmetres de gran importància en geotècnia i 
característics per a cada sòl. S’obtenen a partir del recull d’assaigs de tall directe en condicions consolidades 
i drenades (UNE 103401). Per als sòls cohesius també s’indiquen els valors representatius de resistència 
a la compressió simple (UNE 103400). En sòls consolidables i d’alta deformabilitat també s’indica el 
mòdul de compressibilitat obtingut en l’assaig edomètric (UNE 103405). En els materials amb potencial 
d’expansivitat s’indica la pressió màxima d’inflament (UNE 103602) i la classificació d’expansivitat amb 
l’aparell Lambe (UNE 103600). Pel que fa als assaigs in situ, s’indiquen els valors típics de N30 de l’assaig 
SPT (UNE 103800), que és l’assaig de compacitat més habitual en sondatges. En els assaigs de penetració 
dinàmica DPSH (UNE 103802) es dona el valor corresponent a la N20. Cal tenir en compte que les normes 
d’assaigs es troben en constant revisió i actualització, i a data d’avui moltes es reemplacen per la norma 
UNE-EN ISO 17892 (parts 1 a 12) pel que fa als assaigs de sòls, i la norma UNE-EN ISO 22476 (parts 1 
a 15) pels assaigs in situ o de camp. 

En les roques s’indica, en primer lloc, el valor característic de densitat i, seguidament, el valor de 
resistència a la compressió simple UCS (UNE 22950-1). També s’indiquen els valors de resistència a la 
tracció indirecte o assaig brasiler (UNE 22950-2). El mòdul elàstic lineal i el coeficient de Poison és 
l’obtingut en l’assaig de compressió amb bandes o galgues extensomètriques (UNE 22950-3). Finalment, 
quan no s’ha pogut disposar de dades representatives de resistència en compressió simple, es dona el 
valor de resistència a la càrrega puntual o Point Load Test PLT (UNE 22950-5 ). Altres paràmetres 
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importants són els assaigs específics per a excavacions subterrànies i túnel. En aquest àmbit es descriuen 
els valors característics d’abrassivitat obtinguts en l’Índex d’Abrassivitat Cerchar CAI (NF P94-430-
1:2000), i el valor d’abrassivitat Schimazek (1970, 1976), el qual s’obté a partir de l’assaig de tensió 
brasiler, i de l’Índex de Quars Equivalent (Ewendt, 1989), mitjançant caracterització petrogràfica i mineralògica 
en làmina prima (UNE-EN ISO 14689). També es donen valors típics de duresa Cerchar (XP P94-412:2001). 
Quan s’ha disposat de dades també s’ha indicat el Drilling Rate Index DRI (Bruland, A. 2000, NTNU 13A-
98). Pel que fa a la caracterització in situ es donen valors del grau de fracturació de la roca segons l’índex 
Rock Quality Designation RQD (Deere et al., 1988) i també informació del grau d’alteració de la roca 
(Ulusay i Hudson, 2007). Finalment, s’aporten dades característiques de classificació del massís rocós, 
amb valors típics de l’índex Rock Mass Rating RMR (Bieniawski, 1989). 

2. Dipòsits antròpics 
A la ciutat de Barcelona és habitual trobar gruixos de rebliments variables, relacionats amb la intensa 
activitat humana i el continu creixement de la ciutat, especialment a partir del s. XIX, un cop la ciutat ja 
ha sortit de la muralla. La revolució industrial generà un creixement exponencial i la connexió amb la resta 
de viles perimetrals (Gràcia, Sants, Poble Sec, Sant Andreu, etc.) mitjançant el Pla Cerdà, la qual cosa 
va donar lloc a la ciutat que coneixem avui en dia. Aquesta activitat humana queda palesa en el registre 
geològic sedimentari recent, que hom ha anomenat Antropocè (Crutzen, 2002). Les tipologies de rebliment 
són molt variades i complexes, però s’han agrupat en sis situacions principals: a) rebliments de rieres, b) 
abocaments associats a antigues activitats extractives, c) rebliments associats a activitat industrial, d) re-
bliments litorals, a la zona del Port i la Barceloneta, e) rebliments associats a les grans obres urbanes, 
com les rondes i f) rebliments superficials associats a l’expansió urbana i dinàmica de la ciutat. 

Els rebliments són, en general, materials de molt mala qualitat geotècnica, de composició variable i 
comportament heterogeni. Per tant, normalment cal rebutjar-los per a ser utilitzats com a base de qualsevol 
element de fonamentació. D’altra banda, també són freqüents els problemes de contaminació en aquests 
sòls, especialment en entorns on hi havia hagut indústries, i cal fer estudis específics per determinar la 
seva perillositat. 

2.1 Rebliments associats a la dinàmica de rieres 

La generació de la trama urbana del Pla Cerdà Barcelona, que connecta la ciutat original amb les viles 
veïnes mitjançant una malla ortogonal, va obligar a salvar els diferents accidents geogràfics. El relleu més 
comú és la densa xarxa de drenatge formada per torrents i rieres de règim estacional que neixen als con-
traforts de la Serra de Collserola, i circulen paral·lels en direcció sud-est fins a la plana litoral. Aquests 
torrents, rieres i rambles són clarament identificables a la toponímia de la ciutat, i la seva traça es relaciona 
en general amb els carrers als quals donen nom com, per exemple: les Rambles, Torrent de l’Olla, Torrent 
de les Flors, Riera d’Horta, Riera de Vilana, Vallcarca o la Riera Blanca, entre molts d’altres (Fig. 1a). Així 
doncs, el traçat d’aquestes rieres es disposa sota terreny urbanitzat. Per tant, els primers metres de 
terreny es troben recoberts per una capa de rebliment antròpic amb un gruix variable, habitualment entre 
1 i 4 m. Malgrat tot, en els sectors de fons de vall, allà on les rieres es trobaven més encaixades, els 
gruixos poden ser sensiblement superiors. Així, en alguns sectors s’ha arribat a mesurar fins a 9 m de 
gruix de rebliment (i.e. Riera de Vilana al seu pas pel Carrer de Mandri). 

Els rebliments de les antigues rieres acostumen a estar formats habitualment per una barreja de llims 
i sorres de color marró vermellós amb graves de materials paleozoics; tot plegat d’aspecte terrós, 
heterogeni i sense estructura interna. Acostumen també a presentar restes de runa, com elements 
ceràmics, fustes i, en els nivells més recents, presenten plàstics i restes de materials de construcció 
moderns. Són materials de mala qualitat geotècnica que presenten baixa compacitat i, per tant, acostumen 
a no ser aptes per recolzar fonaments ni estructures. La seva cohesió és baixa a nul·la, amb valors entre 
0,0 i 0,1 kg/cm², i presenten angles de fregament intern baixos, habitualment entre 22 i 26º. La densitat 
natural també és baixa, entre 1,7 i 1,9 t/m³. 
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2.2 Rebliments associats a antigues activitats extractives 

Els rebliments de pedreres es troben associats a l’antiga explotació dels recursos petris de la ciutat. La 
concentració més gran de pedreres es troba a la zona de Montjuïc, de la qual s’extreia la “pedra de 
Montjuïc”, que són els gresos groguencs miocens amb els quals estan construïts els edificis de la ciutat 
antiga i la muralla, i que ja eren explotades en època romana i fins a mitjan segle XX. Posteriorment, 
també es produeix l’explotació dels granitoides de la Serra de Collserola per a la fabricació de llambordes 
i altres materials de construcció. 

Algunes de les antigues pedreres de Montjuïc, un cop van estar en desús, foren utilitzades com 
abocadors de residus urbans, i també com a zones d’abocament incontrolat per part de particulars i 
empreses. Els gruixos poden ser molt variables i la tipologia de material molt diversa, sovint amb abundants 
restes de matèria orgànica en descomposició barrejada amb terres, graves i blocs, plàstics i qualsevol 
altre tipus de deixalla (Fig. 1b). A la Pedrera del Mussol s’han trobat fins a 30 m de gruix de deixalles en 
aquest antic abocador. Són materials de pèssima qualitat geotècnica, que poden consolidar pel seu propi 
pes, donant lloc a assentaments superficials fins i tot en absència d’estructures. En el disseny de fona-
mentacions, en aquests materials cal tenir en compte el fregament negatiu que es genera sobre el fust 
dels pilons, i també l’alta agressivitat de l’ambient que pot afectar al formigó. La cohesió és de 0,0 kg/m², 
l’angle de fregament intern molt baix, de 18 a 20º, i la densitat natural d’1,5 a 1,6 t/m³. 

Associat al creixement de la ciutat va sorgir una gran demanda de material de construcció. En aquest 
moment floreix una indústria extractiva de proximitat per a fabricar rajols i maons per a la construcció 
dels edificis de la nova ciutat. En diversos indrets de la ciutat i rodalies, especialment a les parts altes de 
la ciutat, s’implantaren nombroses bòviles que combinaven les activitats extractives d’argiles del Plistocè 
i la fabricació de rajols en forns situats a peu d’extracció (Fig. 1c). Algunes d’aquestes bòbiles eren actives 
fins a final segle XX. A les zones on estaven implantades aquestes bòbiles es troben gruixos importants 
de rebliment, sovint de material de rebuig del propi procés de fabricació de maons, i de les restes de 
material extret que no podia ser aprofitat (sorres i graves). 

Com és el cas amb l’extracció de pedra i argila per a la construcció, el creixement de la ciutat comportà 
una gran demanda d’àrid per a la fabricació de morters i formigons. Els dipòsits de sorres i graves litorals 
foren densament explotats a tota la façana litoral, però especialment a l’àrea del Besòs per la proximitat 
a les indústries de Poble Nou (Fig. 1d), i també al Delta del Llobregat. Els sots generats estaven ben 
delimitats lateralment, amb fondàries d’entre 3 i 6 m. Alguns d’ells són ben identificables a les fotografies 
aèries de mitjan segle XX. En aquestes àrees extractives es troben acumulacions importants de restes 
industrials i brossa, sovint amb materials contaminants. 

2.3 Rebliments associats a l’activitat industrial 

Lligat a la intensa activitat industrial de la ciutat, especialment al barri de Poblenou, es poden trobar 
gruixos importants de fins a 5 m de rebliments molt heterogenis provinents dels residus de les indústries 
del sector (metal·lúrgia, química i pintures, tèxtil, etc.). Es tracta de materials extremadament heterogenis, 
i sovint altament contaminants. És habitual trobar restes de residus de foneria (escòria siderúrgica), acu-
mulacions de terres negres, vidres i plàstics, restes de productes químics, i d’altres deixalles industrials 
potencialment perilloses. Aquests materials han de ser objecte d’un estudi i tractament específic per 
poder ser gestionats de manera adequada. 

És especialment interessant indicar que els rebliments formats per escòria de foneria poden mostrar 
un important comportament expansiu quan són rics en magnesi, degut a la transformació mineral de 
periclasa a brucita per absorció d’aigua. 

2.4 Rebliments litorals 

El barri de la Barceloneta i una part important del front litoral de Barcelona estan assentats sobre terrenys 
guanyats al mar, lligats al creixement i desenvolupament del port, especialment a partir del segle XVIII. 
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Els materials més superficials són dipòsits d’origen antròpic, on es barreja la sorra i grava aportada 
per guanyar terreny al mar amb el sediment arrossegat pel corrent litoral. Són sediments recents, de 
menys de 200 anys d’antiguitat. Es tracta de sorres de gra variable entre mitjà a groller, amb graves i 
blocs de roca, i una matriu lleugerament llimosa, amb freqüents restes de material antròpic. En alguns 
casos, aquests materials es disposen damunt d’antics dics i altres estructures del port formats per blocs 
d’escullera que poden ser d’ordre decimètric (Fig. 1e). 

Malgrat ser rebliments antròpics, sovint es tracta de materials granulars de textura homogènia, que 
es troben normalment consolidats i presenten unes propietats geotècniques de qualitat mitjana. En 
aquestes circumstàncies, aquests sòls poden ser utilitzats com a base de fonamentació d’estructures, 
sempre i quan es dugui a terme un estudi geotècnic de detall el qual garanteixi llur homogeneïtat, propietats 
i comportament. La presència de nivells de grans blocs pot generar importants problemes per a l’execució 
de fonamentacions profundes, i sovint cal recórrer a solucions com els micropilons. 

Els nivells sorrencs són materials granulars que es classifiquen com un sòl de tipus SP, amb un 
contingut en sorres entre el 65 i 90% en general, i un contingut en graves i còdols entre el 10 i 35%. La 
matriu fina és llimosa i té una proporció inferior al 5%. Són materials que tenen una densitat mitjana 
d’1,80 g/cm³, de cohesió nul·la, i un angle de fregament intern de 30 a 32º. Són materials de compacitat 
mitjana, amb valors de l’assaig de penetració dinàmica DPSH que oscil·len entre 9 i 30, i amb valors 
irregulars de rebuig associats a la presència de blocs. 

També a la Barceloneta, en el tram final del Passeig de Joan de Borbó, i fins a la zona de l’Hotel Vela, i 
continuant fins al far, es troba un braç de terra que entra al mar. Aquest braç està assentat sobre allò que 
antigament es denominava el “trencaones”, i actualment està cobert i urbanitzat: s’hi troba la Platja de Sant 
Sebastià, el Passeig de la Mare Nostrum i diverses construccions, com dàrsenes, i el Club Natació Barceloneta, 
entre d’altres. Els materials de l’antiga escullera es troben entre els 3 i 14 m de profunditat respecte a la 
superfície actual. Estan formats per grans blocs d’ordre decimètric, i poden assolir fins a 1 m, de gres de 
Montjuïc principalment, juntament amb d’altres litologies i intercalacions de nivells de sorres i graves. Són 
materials de propietats geotècniques molt irregulars i que generen grans dificultats per a la perforació. Malgrat 
que antigament els edificis es recolzaven mitjançant sabates sobre la pròpia escullera, actualment la solució 
de fonamentació més habitual és travessar-la i recolzar a les sorres naturals inferiors mitjançant micropilons.  

2.5 Rebliments associats a les grans obres urbanes 

Amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992 es va produir un gran increment de l’activitat constructiva, la qual 
cosa va donar lloc a una completa transformació de la ciutat. Destaca l’obertura de la ciutat al mar, amb 
la desindustrialització del Poble Nou, la construcció del Port Olímpic i el barri residencial de la Vila Olímpica, 
i especialment la construcció de la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt, que permeten circumval·lar la ciutat. 

Els gruixos de rebliment a l’entorn de la Ronda Litoral poden oscil·lar entre els 4 i els 15 m. Són 
rebliments antròpics de molt mala qualitat, de caràcter molt heterogeni. Sobre una matriu de llims argilosos 
i abundant sorra de mida heteromètrica s’hi barregen trams amb graves i blocs de granit, i és habitual 
trobar-hi trams amb abundant presència de runa, blocs de formigó d’ordre decimètric i asfalt; així com 
d’altres deixalles com: plàstics, pneumàtics o cables (Fig. 1f). Puntualment, també s’han observat trams 
amb restes vegetals carbonitzades, troncs i restes llenyoses.  

En conjunt presenten característiques geotècniques dolentes i molt heterogènies. Són materials no 
aptes per a recolzar cap tipus de fonamentació. Quan s’excaven generen problemes associats a llur 
manca de cohesió, la qual cosa genera inestabilitats, i cal que els talussos tinguin angles baixos i les 
rases estiguin sempre estintolades. D’altra banda, l’excavació d’aquests materials genera problemes de 
gestió ambiental, i cal que siguin adequadament caracteritzats i transportats per un gestor de residus a 
un abocador amb la classificació pertinent. Sovint, cal optar per elements de fonamentació profunds, 
com pantalles o pilons. L’estructura heterogènia i oberta dels rebliments facilita el fet que les parets de 
les excavacions es desprenguin, la qual cosa genera problemes en l’execució dels elements profunds. 
La presència de buits en el rebliment també genera pèrdues de formigó i sobrecostos, així com generació 
de volums irregulars en els elements. Per minimitzar aquest problema, la utilització de llots bentonítics, i 
també morter excavable, és una alternativa habitual per a l’execució de pantalles en aquests materials. 



186

Geologia de la ciutat de Barcelona

D’altra banda, la presència de blocs de formigó enterrats també genera problemes en l’execució de 
pantalles i, eventualment, cal recórrer a la utilització de perforacions prèvies (preforos) per travessar-los. 
Finalment, també cal tenir present que aquests rebliments poden ser agressius al formigó.  

2.6 Rebliments superficials associats a la dinàmica de la ciutat 

A més dels rebliments associats a àmbits i activitats històriques conegudes cal tenir present el fet que, 
en superfície, a la ciutat de Barcelona és habitual trobar-hi rebliments antròpics relacionats amb la dinàmica 
de construcció i creixement de la ciutat, d’un gruix que varia habitualment entre 1 i 3 m; tot i que localment 
es poden assolir gruixos propers als 10 m. En molts casos, aquests rebliments d’origen antròpic estan 
relacionats amb l’homogeneïtzació del relleu per facilitar la seva urbanització. Habitualment, es tracta de 
materials de textura interna heterogènia, formats per terres argiloses, llimoses i sorrenques, que sovint 
presenten restes de runa dispersa, totxanes i, ocasionalment, plàstics. El més indicatiu és la seva textura 
interna heterogènia, i de baixa a nul·la cohesió. Alguns d’aquests rebliments antròpics antics, on predomina 
la fracció argilosa, poden ser d’identificació dificultosa. La presència de petits fragments ceràmics, 
fragments vermellosos de maons massissos, així com petites restes de matèria carbonosa, acostumen 
a ser uns bons criteris per identificar-los. 

a) b)

c) d)

Figura 1.  

a) Imatge de la Riera Blanca, l’any 
1958, al tram entre la Travessera de les 

Corts i la Carretera de Sants.  
El fons de la riera està ocupat per 

barraques. En segon terme s’observa 
l’Estadi del Camp Nou.  

(Foto: Joan Jané Brugada. Arxiu 
Municipal de Barcelona. Districte  

Sants-Montjuïc. Col·lecció Unió 
Excursionista de Catalunya-Sants).  

b) Testimoni de sondatge del rebliment 
d’una antiga pedrera a Montjuïc,  

al Carrer dels Jocs del 92. Els gruixos 
són importants i poden superar els 20 m.  
A la caixa s’observa un tram entre 11,4 

i 14,2 m de profunditat de materials 
molt heterogenis constituïts per brossa, 

deixalles, plàstics...  
(Foto. J. Salvany).  

c) Vista aèria de la bòbila Carmen, a 
tocar del Passeig de la Vall d’Hebrón, a 
l’actual Ronda de Dalt. S’observen els 

acopis de material. La riera està 
actualment reblerta i al damunt es troba 

el Mercat de la Vall d’Hebrón. (Fons 
TAF. Arxiu Nacional de Catalunya).  

d) Vista aèria de l’any 1956 del lòbul  
del marge esquerra del Besòs. 

S’observa una important activitat 
d’extracció de sorres a l’actual polígon  

el Sot, a Sant Adrià de Besòs. Aquestes 
activitats extractives eren habituals 

també al sector de Poblenou i foren 
reblertes sovint amb restes industrials 

contaminants.  

e) Abocament de blocs per a la 
construcció de l’escullera al sector  

de la Barceloneta, Platja de Sant 
Sebastià i perllongament  

del moll de l’est. Any 1915.  
(Font Servei de Gestió Documental i 

Arxiu. Port de Barcelona).  

f) Exemple dels materials de rebliment 
associats a l’entorn de la Ronda Litoral 

(Estació metro L4 Ciutadella-Vila 
Olímpica). Detall d’una cala amb blocs 

de formigó i un pneumàtic. e) f)
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Són materials de males propietats geotècniques a causa de llur manca d’estructura interna i hetero-
geneïtat. Els paràmetres habituals són: una densitat natural d’1,6 a 1,8 g/cm³, una cohesió de 0,0 a  
0,1 kg/cm² i un angle de fregament intern d’entre 22 i 24º. A fi i efecte de plantejar qualsevol estructura 
recolzada damunt d’aquests materials caldria fer un estudi específic i molt acurat per a obtenir-ne unes 
propietats índex per a cada cas particular. 

3. Sediments holocens 
Els dipòsits holocens defineixen el substrat geològic de bona part de la part baixa de la ciutat, és a dir, 
els dominis de les planes deltaiques del Llobregat i del Besòs i la zona litoral que se situa entre ambdós 
deltes. El seu límit amb els dipòsits quaternaris antics de la plana central de Barcelona, en planta, és un 
petit escarpament d’uns 4 m de desnivell (graó barceloní). També es troben dipòsits holocens d’una 
certa entitat associats a la dinàmica torrencial i l’alteració superficial.  

3.1 Dipòsits de plana deltaica 

Des d’un punt de vista geotècnic, a l’àmbit de les planes deltaiques del Llobregat i el Besòs diferenciem 
tres tipologies de dipòsits holocens. 

Dipòsits argilosos de plana d’inundació 

Els dipòsits argilosos de plana d’inundació són el nivell més superficial de la sèrie holocena que constitueixen 
els deltes del Llobregat i del Besòs. Es tracta d’argiles llimoses i llims argilosos, de color marró a marró 
clar (Fig. 2a), amb un cert contingut de sorres de gra fi a mig. Localment, també mostren un cert contingut 
de restes vegetals carbonoses, que poden ser localment abundants, i restes de conquilles de gasteròpodes. 
El gruix d’aquesta capa acostuma a ser d’uns 4 m, però localment por assolir fins a 10-12 m, associats 
a zones lacustres i paleocanals. 

En aquests materials hi ha un clar predomini de la fracció fina i cohesiva, que passa pel tamís UNE 
0,08, i que correspon a un percentatge del 80 al 90%, mentre que la resta correspon a sorres de gra fi 
a mig. Localment, s’intercalen trams més sorrencs, on la fracció sorra pot augmentar fins a ser predominant, 
però sempre amb un elevat contingut amb matriu fina. La densitat natural es troba entre 1,85 i 1,95 
g/cm³. La plasticitat és mitjana a baixa, generalment amb límit líquid de 26 a 32 i un índex de plasticitat 
de 8 a 13; tot i que, de vegades, la plasticitat augmenta fins a un límit líquid de 41-47 i un índex de 
plasticitat de 22-25. Generalment es classifiquen com sòls de tipus CL segons la USCS, a prop del límit 
amb un sòl CL-ML. Aquests materials es troben generalment per sobre del nivell freàtic, però presenten 
una humitat elevada (18-25%) i mostren un cert comportament deformable. Llur coeficient de permeabilitat 
(k) és d’1x10-7 cm/s. 

Els valors de resistència a la compressió simple es troben entre 0,5 i 1,0 kg/cm², i sovint tenen una 
elevada deformabilitat i un comportament plàstic degut a l’alta humitat. La cohesió es troba al voltant de 
0,15-0,20 kg/cm² i l’angle de fregament intern oscil·la entre els 26 i 28º. Als assaigs SPT s’obtenen valors 
d’entre 5 i 10 cops, essent 7 el valor mitjà característic. Es classifiquen com sòls cohesius de consistència 
mitjana. 

Dipòsits sorrencs litorals 

Els dipòsits sorrencs deltaics es troben per sota dels dipòsits de plana d’inundació (Fig. 2b). Són sediments 
de caràcter predominantment granular, amb un gruix que es troba entre els 10 i 15 m en general. Aquests 
materials constitueixen els aqüífers superficials del Llobregat i del Besòs, que han estat intensament 
explotats i que actualment es troben fortament contaminats i salinitzats. 

Aquests dipòsits estan formats per sorres en una proporció del 60 al 95%, amb un cert predomini 
de la mida mitjana, de composició quarsítica, color marró i amb escassa matriu fina. També és habitual 
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trobar nivells heteromètrics de graves arrodonides riques en quars, de fins a 4-6 cm de diàmetre. La 
matriu fina és llimosa i no plàstica, i correspon generalment a una proporció d’entre el 3 i el 10%. En 
general, els dipòsits sorrencs litorals es classifiquen com sòls de tipus SW, SP o SP-SM. En profunditat, 
la mida de gra disminueix passant a sorres de gra fi, també marrons, amb una presència més gran de 
la matriu fina i llimosa, de comportament no plàstic. Aquests nivells de llims arriben a predominar per 
sobre de les sorres fines, fins a assolir valors d’entre el 50 i el 80%; la resta correspon a sorres fines o 
molt fines, i passa a classificar-se com un sòl ML. Constitueixen nivells d’ordre decimètric a mètric 
d’aspecte relativament cohesiu, molt característics. De manera puntual, cap a la base, es poden detectar 
petits nivells discontinus, de 10 a 20 cm de gruix, corresponents a nivells de llims no plàstics de color 
fosc, amb continguts fins al 2% de matèria orgànica, que marquen la transició a la unitat inferior. Les 
sorres i llims es troben saturats i constitueixen l’aqüífer superficial. El coeficient de permeabilitat del 
terreny oscil·la entre 1x10-3 cm/s per al tram superior de sorres i de 1x10-7 cm/s per al tram inferior de 
llims i sorres fines. 

La compacitat de les sorres és mitjana a compacta, amb valors N30 mesurats als assaigs SPT, i oscil·len 
entre 12 i 24. Als assaigs de penetració s’obtenen valors N20 de 12 a 25 cops, amb pics marcats de 25 a 
50 a la zona de les sorres superiors que coincideixen amb nivells de graves. Als nivells de llims més 
cohesius, els valors es troben entre 6 i 10. En conjunt es classifica com una unitat granular de compacitat 
mitjana a localment compacte, amb intercalacions de trams cohesius de consistència rígida cap a la base.  

Eventualment, es poden trobar nivells o barres de sorres cimentades amb consistència de roca dura 
(Fig. 2c), amb resistències a la compressió simple entre 200 i 300 kg/cm², intercalades entre les sorres 
sense cimentar. Són sorres silícies amb gran capacitat d’abrasió i duresa. Aquestes barres litorals 
cimentades formen cossos lenticulars amb gruix variable, que puntualment pot assolir fins als 2 m de 
gruix, i genera grans dificultats en l’excavació de fonamentacions, especialment en murs pantalles. Són 
especialment comuns al sector de Poblenou, i es troben entre els 4 i 8 m de profunditat. 

Dipòsits de prodelta 

Els materials de prodelta es troben per sota de les sorres litorals i estan formats per una interdigitació de 
nivells de sorres de gra fi a molt fi, i nivells de llims i argiles plàstiques negres, rics en matèria orgànica. 
Aquest tram és conegut com la falca intermitja perquè constitueix un nivell de baixa permeabilitat o 
aqüitard que separa els aqüífers superficials dels profunds, tant del Delta del Llobregat com el Delta del 
Besòs. Aquesta unitat presenta una geometria en forma de falca, el gruix de la qual augmenta cap a mar. 
A la línia de costa assoleix un gruix màxim d’uns 35-40 metres i s’aprima progressivament en sentit als 
marges del delta. El sostre d’aquesta capa és una transició gradual amb les sorres superiors. La base 
presenta un contacte més net i definit amb les graves del nivell detrític inferior del Plistocè superior. Lito-
lògicament, està format per una alternança complexa de materials de color grisenc, de vegades gairebé 
negres, formats per llims i argiles, amb nivells de sorres fines a molt fines (Fig. 2d). Els nivells s’interdigiten 
entre ells i presenten variacions granulomètriques apreciables tant lateralment com en la vertical. 

Les sorres són generalment de gra fi a molt fi, de color gris marronós a gris fosc, i sovint presenten 
restes de bivalves marins. La fracció sorra representa entre el 65 i el 95%. Poden ser netes o tenir una 
matriu fina, llimosa i no plàstica, la qual es troba en una proporció d’entre el 5 i el 25%. Es classifiquen com 
sòls granulars entre SP-SM o SW-SM, a SM en els nivells més rics en llim. La permeabilitat es troba al 
voltant d’1x10-3 a 1x10-4 cm/s. Els nivells de sorres són compactes i s’obtenen valors de copejament N30 
a l’assaig SPT, els quals normalment es situen entre 20 i 30. Els copejaments dels penetròmetres N20 acos-
tumen a moure’s entre una àmplia forquilla de 15 a 35, amb trams puntuals en els quals baixen fins a 8-
10: corresponen a les intercalacions de llims orgànics. La cohesió d’aquests materials és nul·la a 0,1 kg/cm² 
i l’angle de fregament intern es troba entre 30 i 32º. En resum, els materials sorrencs es poden interpretar 
com un sòl granular compacte. 

Les intercalacions de nivells de llims i argiles acostumen a tenir un gruix variable, de 20-30 cm i fins 
a diversos metres, especialment cap a la part central del Delta del Llobregat. Són de color gris fosc i 
presenten un elevat contingut de matèria orgànica, amb un valor mitjà que es troba entorn al 4-5%. El 
contingut de matriu fina és superior al 85%, i són de plasticitat mitjana, amb un límit líquid que es troba 
entre 25 i 40, i un índex de plasticitat de 7 a 15. Es classifiquen com sòls CL, i també com sòls CH en 
els nivells orgànics més plàstics. Són materials saturats, amb una humitat que pot assolir fins al 40%, 
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i un coeficient de permeabilitat del terreny mitjà de l’ordre de 10-6 cm/s. Són sòls molt deformables, 
amb valors de resistència inferiors a 0,5 kg/cm². Als assaigs SPT s’obtenen valors N30 que es troben 
entre 10 i 15 cops, i una N20 a l’assaig DPSH de 8 a 10. La cohesió es troba entre 0,15 i 0,25 kg/cm², 
i l’angle de fregament intern entre 26 i 28º. Es classifiquen com sòls cohesius de consistència baixa a 
mitjana. 

3.2 Dipòsits fluviotorrencials 

Els dipòsits fluviotorrencials o de riera corresponen a dipòsits holocens de canal associats a la densa 
xarxa de drenatge de rieres, torrents i rambles que baixen des de la Serra de Collserola en direcció SE 
cap al mar. Molts d’aquests cursos actualment no són funcionals a conseqüència de l’acció antròpica, 
però queda el registre. Els materials fluviotorrencials en conjunt defineixen unes successions sovint gra-
nodecreixents de poca entitat (generalment, de menys de 5 metres) de nivells argilosos, sorrencs i 
gravencs, els quals s’interdigiten. Des d’un punt de vista geotècnic, aquests dipòsits es poden diferenciar 
en dues tipologies: una de materials fins i l’altra de materials granulars (Fig. 2e). 

Dipòsits fins 

Les unitats argiloses corresponen a sòls mixtos, formats principalment per argiles de color marró, localment 
llimoses, amb un abundant contingut de sorres i la presència accessòria de graves de pissarra o fil·lita. 
Es tracta de materials de comportament cohesiu i normalment consolidats, amb una densitat natural 
d’entre 1,95 i 2,05 g/cm³. La matriu fina que passa pel tamís UNE 0,08 sovint és lleugerament predominant, 
però limitada a una proporció relativament baixa, d’entre el 55 i el 65%. Així doncs, la fracció granular 
també és prou important, dividida entre una part sorrenca, que representa entre el 25 i el 35% de la 
mostra, i que generalment està formada per sorres heteromètriques o de gra mitjà, i una part de graves, 
que constitueix entre el 10 i el 20% del conjunt. Es tracta de materials de plasticitat mitjana a baixa, amb 
un límit líquid de 32 a 34 i un índex de plasticitat de 12-16. Es classifiquen com sòls CL, sovint en el límit 
de sòls SC. Els materials cohesius tenen més tendència a retenir la humitat del terreny. Així doncs, es 
troben valors d’entre 12 i 16%, que corresponen a una humitat mitjana o entre mitjana i alta; i s’estima 
un coeficient de permeabilitat (k) del terreny de l’ordre de 10-7 cm/s. 

Pel que fa a la seva consistència, són sòls normalment consolidats. Als assaigs SPT s’obtenen valors 
de N30 que oscil·len entre 8 i 12, habitualment. Al laboratori s’obtenen valors de resistència a la compressió 
simple d’entre 1,0 i 1,6 kg/cm²; tot i que en els trams menys humits s’arriba a resistències properes als 
2,0 kg/cm². La cohesió es troba entre 0,15 i 0,25 kg/cm², i l’angle de fregament intern entre 28 i 30º. Es 
classifica aquests materials com un sòl mixte entre cohesiu i granular, de consistència rígida o, puntualment, 
com a molt rígida. 

Dipòsits granulars 

Aquestes unitats estan molt lligades i interdigitades a les unitats argiloses descrites anteriorment. D’aquesta 
manera, correspon a intercalacions de nivells essencialment granulars, sovint de gruix de fins a 1-2 
metres, formades per sorres de mida de gra heteromètrica o de gra mitjà a groller, amb una presència 
més gran de graves de pissarra o fil·lita de morfologia angulosa, i una certa proporció de matriu fina, de 
caràcter llim argilós i color marró que, de vegades, aporta una lleugera cohesió al conjunt. La densitat 
natural és d’1,90 a 2,00 g/cm³. Les granulometries mostren un predomini de la fracció sorrenca, que es 
situa entre el 35 i el 55%. El contingut en graves també és sensible, amb un percentatge del 20 al 40. En 
canvi, la matriu fina que passa pel tamís UNE 0,08 es veu reduïda a valors del 20 al 25%. Aquesta matriu 
té un caràcter principalment llimós, de baixa plasticitat; de manera que aquests es classifiquen com un 
sòl SM, intercalats amb nivells SC més cohesius. La humitat observada per a aquests materials és baixa 
(4-5%), i s’estima un coeficient de permeabilitat (k) d’1x10-4 cm/seg. 

Pel que fa a la consistència, els valors de N30 obtinguts als assaigs SPT es troben entre 10 i 20, 
malgrat que en algun tram ric en graves la compacitat és significativament més alta, i dona valors per 
damunt de 50, i puntualment rebuig. La cohesió és nul·la a baixa amb valors de 0,0 fins a 0,1 kg/cm², i 
l’angle de fregament intern està entre 30 i 32º. Es classifica com un sòl granular de compacitat mitjana. 
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3.3 Dipòsits de llacunes 

Durant l’Holocè, i associat a la dinàmica litoral, al front marítim de la ciutat de Barcelona es produeixen 
un conjunt de barres litorals, paral·leles a la línia de costa, que a la zona de rereduna generen zones pan-
tanoses, aiguamolls i petites llacunes litorals. Aquestes zones deprimides de maresma actuen com a 
trampes de sediments i tenen una alta producció de matèria orgànica. Tot aquest procés de rebliment 
progressiu d’aquestes llacunes queda palès al registre geològic. 

La més coneguda d’aquestes llacunes litorals és l’anomenat Estany del Cagalell, que es forma entre 
el relleu de Montjuïc i el Mont Tàber, i està separada del mar per una barra sorrenca que s’estenia des 
de Drassanes fins a Santa Maria del Mar i el Born, passant pel Carrer Ample. Correspon a la zona on es 
troba situat el Monestir de Sant Pau i s’estenia de manera aproximada pel triangle format pel Carrer Nou 
de Sant Francesc, Drassanes i el Paral·lel. Es tracta de terrenys totalment urbanitzats i coberts pel dens 
teixit urbà de Ciutat Vella. El tram superficial correspon a un nivell on trobem rebliments, per sota del qual 
i fins a uns 4 a 6 m de fondària, es troben argiles amb intercalacions de sorres i graves, que són els 
sediments corresponents al darrer estadi de rebliment de la llacuna. Per sota, ja es troben els materials 
pròpiament de l’Estany del Cagalell, que poden assolir una potència de fins a 15-16 m, fins a una cota 
d’aproximadament -15 msnm.  

Els sediments del Cagalell estan formats per argiles cohesives de color marró i gris, amb trams 
intercalats molt rics en matèria orgànica de color gris fosc a negre (Fig. 2f). Els trams marrons 
contenen freqüents gasteròpodes, i també restes disperses de matèria vegetal carbonosa. La 
proporció de matèria orgànica d’aquests materials és al voltant de 0,7-0,8%. En els nivells grisos i 
negres, els continguts de matèria orgànica poden arribar fins a valors d’entre el 7 i el 10%, juntament 
amb trams de torba o matèria orgànica en descomposició. Finalment, també es troben nivells sorrencs 
intercalats. 

En general, són materials de gra molt fi, on la fracció fina representa més del 90% del material, tot i 
que ocasionalment es poden trobar intercalacions amb continguts del 30-35% de sorra de gra fi a molt 
fi. La plasticitat és mitjana a alta, amb un límit líquid de 30 a 40, que augmenta a valors de 40 a 55 en els 
trams orgànics més plàstics. L’índex de plasticitat es troba entre 18 i 25, i es classifica com un sòl de 
tipus CL a CH. Aquests materials es troben saturats, amb una humitat molt alta, superior al 24-26%, de 
manera que presenten un comportament plàstic i deformable. La humitat pot assolir, en els nivells orgànics, 
valors del 40 al 60%. S’estima un valor de permeabilitat (k) del terreny d’1x10-8 cm/s pels nivells argilosos. 
Aquests materials argilosos, rics en matèria orgànica, i de comportament plàstic, es denominen, localment, 
fetge de vaca per la seva textura i aspecte. En general, tenen unes característiques similars a d’altres 
nivells orgànics que es troben intercalats a la sèrie sedimentària dels deltes del Llobregat i del Besòs. 
Son sòls altament compressibles, amb un índex de porus proper a la unitat, i un índex de compressibilitat 
Cc que es troba típicament entre 0,12 i 0,25. 

Pel que fa a la resistència, és molt baixa, amb valors de resistència a la compressió simple de 0,15 
a 0,6 kg/cm², amb deformacions molt elevades que es troben entre el 10 i 15%. La cohesió es troba 
entre 0,2 i 0,3 kg/cm², i un angle de fregament intern de 24 a 26º. Als assaigs in situ de tipus SPT, 
els valors de N30 es situen entre 4 i 8. Aquests contrasten amb els valors de copejament N20 del pe-
netròmetre DPSH, que oscil·len entre 12 i 25, i que estan sobrevalorats per l’efecte del fregament i 
l’adherència dels materials cohesius al barnillatge de penetració. Es classifica com un sòl cohesiu de 
consistència tova. 

Geotècnicament, es tracta doncs de terrenys de consistència tova, que presenten una baixa re-
sistència i una elevada deformabilitat. Històricament, els edificis de la zona del Raval han estat recolzats 
amb murs de càrrega encastats a les argiles superficials, que sovint no afectaven els nivells infrajacents 
de més deformabilitat. Les edificacions actuals han de ser fonamentades mitjançant pilons, o bé amb 
llosa armada. Per a una llosa armada, un dels factors limitants és la compressiblitat dels materials, la 
qual cosa dona lloc a assentaments importants, i també provoca assentaments en els edificis veïns, 
amb fonamentacions precàries. Per aquest motiu, sovint l’opció de pilotatge és una de les preferides. 
Cal tenir en compte, en aquesta situació, la possibilitat de tenir fregament negatiu associat a la con-
solidació de les argiles. 
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3.4 Dipòsits d’alteració superficial 

Per sota dels rebliments, a la part central i baixa de la ciutat, és habitual trobar un nivell d’argiles superficials 
de poc gruix, generalment de menys de 2 metres i que ocasionalment supera els 3 metres. S’estima que 
corresponen a materials eluvials i col·luvials derivats de l’alteració dels dipòsits plistocens. 

Aquest nivell està constituït per argiles lleugerament llimoses, de color marró, que sovint contenen 
fragments de closques de gasteròpodes terrestres, juntament amb restes d’arrels herbàcies, algun nòdul 
de carbonat i una mica de sorra dispersa (Fig. 2a). La densitat és d’entre 1,85 i 1,95 g/cm³. La fracció 
fina i cohesiva que passa pel tamís UNE 0,08 és predominant, i és d’entre el 75 i 85%. La resta de la 
mostra correspon a sorres i nòduls. Es tracta de materials de plasticitat baixa, amb un límit líquid de 25 
a 35 i un índex de plasticitat de 10 a 15, i es classifiquen com a sòls ML i CL. Són materials que sovint 
presenten una humitat mitjana a alta, del 15 al 20%, i s’estima un valor de permeabilitat (k) del terreny de 
l’ordre de 10-7 cm/s. 

Són sòls normalment consolidats, de baixa resistència. Així doncs, a l’assaig in situ SPT es troben 
valors d’entre 6 i 8, i en la penetració dinàmica DPSH els valors de N20 es situen entre 2 i 6. La resistència 
a la compressió simple pot arribar fins a 1,0 kg/cm², però amb deformacions superiors al 10%. La cohesió 
és d’entre 0,15 i 0,25 kg/cm², i l’angle de fregament intern d’entre 24 i 26º. Es classifica com un sòl 
cohesiu de consistència mitjana a rígida.  

Figura 2. a) Detall de les argiles superficials quaternàries en una cala situada al Carrer de Floridablanca cantonada amb Carrer de Villarroel.  
Són argiles lleugerament llimoses marrons, de consistència rígida i humitat alta, que sovint contenen fragments de closques de gasteròpodes  

terrestres, juntament amb algun nòdul de carbonat i una mica de sorra dispersa. b) Contacte entre els materials argilosos de plana d’inundació,  
constituïts per argiles lleugerament llimoses marró clar, humides i d’aspecte relativament poc consistent, i les sorres deltaiques litorals,  

de gra mig i netes de matriu, subjacents. El contacte es troba a 4,40 m de profunditat. Sondatge al Carrer d’Ulldecona de la Zona Franca.  
c) Tram de sorres cimentades holocenes d’1 m de potència i comportament de roca dura en una excavació a la Plaça del Duc de Medinaceli.  

Són materials de gruix variable que generen molts problemes a les excavacions. En el requadre s’observa un detall del testimoni  
de sondatge de les sorres i graves cimentades al Carrer de Zamora (Fotos: Santi Riera). d) Trànsit entre les sorres litorals i l’inici dels dipòsits  

de prodelta, formats en aquest cas per  llims argilosos rics en matèria orgànica i comportament plàstic. Sondatge a la Zona Franca, al Carrer de Cal Cisó. 
e) Els dipòsits fluviotorrencials estan associats a la xarxa de drenatge de rieres, torrents i rambles. A nivell geotècnic, es poden diferenciar en dues 
tipologies: una de materials fins predominantment argilosos i relativament humits (imatge superior) i l’altra de materials granulars i escassa cohesió  
(imatge inferior). f) Aspecte dels llims orgànics plàstics de color gris fosc associats a l’Estany del Cagalell. Ocasionalment, contenen trams de turba,  

com es veu entre 11,2 i 11,4 m. Sondatge situat al Carrer de Josep Pijoan cantonada amb Carrer Nou de Sant Francesc.

a)

c) f)

e2)

e1)

d)

b)
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4. Sediments plistocens 
Els materials del Quaternari antic o Plistocè es troben de manera extensa en tot el Pla de Barcelona i 
donen lloc a una plataforma suaument inclinada que baixa des de la Serra de Collserola en direcció al mar. 

Són materials amb una gran importància geotècnica, doncs damunt d’aquests sediments s’ha des-
envolupat la ciutat, i en ells es recolza la gran majoria dels edificis de Barcelona. Des d’un punt de vista 
geològic i geotècnic es diferencien tres unitats principals: els dipòsits col·luvials o de peu de mont, que 
se situen als peus de Collserola; els dipòsits de plana al·luvial coneguts popularment com el Tricicle de 
Barcelona, que se situen a l’Eixample i als àmbits dels districtes veïns amb una signatura topogràfica 
similar; i els dipòsits fluviodeltaics basals, que constitueixen el tram inferior de les planes deltaiques del 
Llobregat i del Besòs. 

4.1 Dipòsits de peu de mont 

Als vessants de la Serra de Collserola s’acumulen dipòsits de materials col·luvials o de peu de mont, que 
provenen de l’erosió i desgast del substrat rocós, i assoleixen gruixos que poden ser importants. Són 
materials que han patit un transport curt, i es caracteritzen per estar formats per una fracció granular 
grollera heteromètrica que va des dels blocs fins a la grava i sorra; de morfologia angulosa, amb un 
contingut variable de matriu d’argiles llimoses de baixa plasticitat de color marró vermellós. Les graves 
acostumen a estar formades principalment per fragments de pissarres i cornianes, tot i que també contenen 
quantitats menors de quars, i d’altres roques paleozoiques com granits, pòrfirs o localment calcàries. 

Geotècnicament, són materials que presenten un baix contingut de matriu fina que passa pel tamís 
UNE 0,08 i que habitualment es situa al voltant del 15-20%, tot i que també pot assolir proporcions 
màximes de fins al 40%. La fracció sorrenca resulta més uniforme, amb una proporció de sorres de gra 
mitjà a groller d’entre el 35 i el 45%. Finalment, el contingut de graves resulta més variable, oscil·la entre 
un 45-50% en els trams més granulars i un 10-15% en els trams més cohesius. En tot cas, la plasticitat 
de la matriu llim-argilosa és baixa, amb uns valors del límit líquid de 30 a 36, i un índex de plasticitat de 
10 a 14. Així doncs, el terreny es classifica com un sòl principalment de tipus GC o GM, amb trams SC 
o SM. La humitat del terreny és alta a sostre, i mitjana cap a la base. La densitat natural es troba entre 
1,90 i 2,10 g/cm³. Són materials relativament permeables, on s’estima un coeficient de permeabilitat (k) 
d’1x10-4 cm/s. Els nivells més cohesius retenen un grau d’humitat més elevat, de l’entorn del 15-18%, 
mentre que els granulars acostumem a presentar humitats baixes. Són materials que no presenten com-
portament expansiu, i químicament són no agressius, amb un contingut de sulfats i matèria orgànica 
inferiors a l’1%. 

Pel que fa a la resistència del terreny, són sòls granulars normalment consolidats. Els nivells sorrencs 
i cohesius estan caracteritzats per uns valors relativament baixos dels assaigs SPT, d’entre 8 i 15, i en 
els penetròmetres DPSH s’obtenen valors de N20 d’entre 6 i 12. Els nivells de graves poden donar valors 
superiors a 25 cops. En general, es classifiquen com un sòl mixt entre granular i cohesiu, de compacitat 
solta o consistència rígida. La cohesió és baixa, amb valors d’entre 0,1 i 0,2 kg/cm², i l’angle de fregament 
intern es troba entre 30 i 34º, generalment. 

Aquests materials sovint es troben en pendents elevades i donen lloc a freqüents fenòmens d’inestabilitat 
de vessant que afecten estructures i habitatges (Fig. 3a). El sector de Vallvidrera i les Planes està 
especialment afectat per tots aquests processos. 

4.2 Dipòsits del Pla de Barcelona 

El pas dels dipòsits de peu de mont de Collserola als dipòsits de plana al·luvial del Pla de Barcelona és 
transicional, i s’associa a la disminució progressiva de la mida de gra dels clastos i a l’augment de la 
presència de nivells de lutites. En conjunt, es tracta d’una unitat granodecreixent, la qual inclou tres 
litotips principals: argiles vermelles que s’intercalen amb nivells discontinus de sorres i graves, llims rosats 
i crostes carbonàtiques. 
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Tradicionalment, s’ha indicat que aquests tres litotips es repeteixen tres vegades i per aquesta raó es 
denomina com el Tricicle del Pla de Barcelona (Fig. 3b). Tanmateix, diferents estudis d’afloraments i pros-
peccions del subsol indiquen que això no és així; per exemple, en alguns àmbits només s’identifica un 
cicle i aquest és incomplet. 

Argiles vermelles 

Es tracta d’argiles de color marró vermellós, cohesives, de consistència rígida i humitat mitja-baixa. Ha-
bitualment, presenten certa fracció granular, així com nòduls de carbonat dispersos. En ocasions, també 
presenten petites ramificacions carbonatades blanquinoses. Els materials argilosos del Quaternari antic 
del Pla de Barcelona presenten un valor de densitat natural d’entre 1,95 i 2,10 g/cm³, i el valor mitjà 
d’humitat natural es troba entre 14 i 18%. Són materials cohesius de gra fi, on la fracció fina representa 
un 70-80%. La plasticitat dels materials és mitja a baixa, amb un límit líquid de 28 a 35 i un índex de 
plasticitat de 8 a 15. Majoritàriament es classifiquen com a sòls de tipus CL, encara que també es poden 
classificar com CL-ML i ML. Aquesta baixa plasticitat també és indicativa del baix potencial d’expansivitat. 
El valor mitjà de pressió màxima d’inflament és troba entre 0,2 i 0,5 Kg/cm², tot i que ocasionalment 
s’han trobat pressions de fins a 1,0 kg/cm². La permeabilitat de les argiles és baixa, amb una k que està 
al voltant d’1x10-7 cm/s. 

Els nivells argilosos són sòls cohesius sobreconsolidats, els quals presenten valors mitjans de resistència 
a la compressió simple UCS de 2 a 4 kg/cm² (Fig. 3c) i valors màxims que poden arribar a assolir els 6 
kg/cm². Els nivells més rics en fracció granular poden presentar valors de resistència a la compressió 
baixos, inferiors a 0,2 kg/cm² degut a la baixa cohesió, però cal considerar-los com a no representatius. 
El valor mitjà de cohesió drenada és de 0,20 a 0,30 kg/cm², i l’angle de fregament intern es troba entre 
26 i 28º. Ocasionalment, s’arriba a cohesions superiors a 0,5 kg/cm², la qual cosa correspon a nivells 
especialment consolidats. 

Als assaigs SPT s’obtenen valors mitjans d’entre 15 i 30 cops, i als assaigs penetromètrics valors de 
N20 d’entre 10 i 20. En els nivells rics en graves o nòduls carbonàtics es poden obtenir valors de rebuig 
(>50 cops). Als assaigs pressiomètrics de tipus Ménard s’obtenen pressions límits que es troben entre 
12 i 25 bars. Es classifiquen com sòls cohesius de consistència molt rígida a dura. 

Sobre les argiles plistocenes es recolzen la major part dels edificis de la ciutat de Barcelona; cal 
destacar especialment els edificis modernistes de la zona de l’Eixample. A principi segle XX, quan encara 
no s’havien desenvolupat les tècniques de fonamentació especial, les argiles vermelles d’elevada rigidesa 
eren un nivell de referència per recolzar els fonaments dels edificis mitjançant murs o parets de càrrega 
que baixaven i s’encastaven en el terreny fins a 3 o 4 m de profunditat per assolir el contacte amb les 
argiles. La seva elevada cohesió també permetia excavar les rases amb talls gairebé verticals per a 
preparar els fonaments. 

Nivells de sorres i graves 

Dins de les argiles es troben nivells detrítics granulars de morfologia lenticular i continuïtat lateral limitada, 
amb força matriu argilosa rogenca. Aquests nivells detrítics corresponen a paleocanals i sovint tenen la 
base erosiva. 

Es tracta de sòls granulars, que presenten una densitat natural d’entre 2,05 i 2,15 g/cm³, i un valor mitjà 
d’humitat natural d’entre 10 i 15 %. La fracció granular és predominant, amb un contingut mitjà del 25 al 
35% de sorres, un 20 a 30% de graves i un elevat contingut en matriu de gra fi que pot assolir valors d’entre 
30 i 50% i que aporta cohesió al conjunt. La matriu fina és de plasticitat baixa, amb un valor mitjà del límit 
líquid del 26 al 30%, i un valor mitjà de l’Índex de Plasticitat de 8 a 12. Eventualment, aquests materials es 
classifiquen com a No Plàstics. Són sòls que habitualment es classifiquen com a SM, malgrat que l’elevat 
contingut de matriu fina situa aquests materials al límit entre la classificació de sòl granular i cohesiu. Són 
sòls no expansius, i no agressius al formigó. La permeabilitat es troba entre 1x10-3 i 1x10-4 cm/s.  

Aquests nivells granulars poden presentar certa cohesió degut a l’elevat contingut de fracció fina, que 
permet assajar-los al laboratori. Els valors mitjans de resistència a la compressió simple UCS són inferiors 
a 0,5 kg/cm², però cal considerar-los no representatius degut a l’elevada proporció de fracció detrítica. 
El valor mitjà de cohesió és de 0,10 a 0,15 kg/cm², i l’angle de fregament intern es troba entre 32 i 34º. 
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Als assaigs SPT s’obtenen valors mitjans superiors als 25 cops, i de 20 cops a l’assaig DPSH i freqüentment 
de rebuig degut a l’elevada presència de graves. 

Llims rosats 

Per damunt dels nivells argilosos vermells es troben uns llims de color marró clar amb tons rosats, sovint 
rics en nòduls carbonàtics o de calitx. Aquests nòduls de calitx es troben formant agregats arraïmats, de 
mida sorra fina fins a grava, que poden assolir fins a 4-5 cm de diàmetre, i es denominen localment “cervell 
de gat”. Aquests nòduls donen lloc a les crostes de calitx, que es denominen tortorà (Fig. 3d). 

Els nivells de llims tenen una densitat natural variable d’entre 1,85 i 1,95 g/cm³, i una humitat natural 
que oscil·la entre el 5,0 i el 12,0%. Són materials de gra fi, on la fracció fina que passa pel sedàs UNE 
0,08 mm es troba entre el 60 i el 80%, amb un valor mitjà del 70% de fracció fina. La resta està formada 
principalment per sorra i grava i nòduls carbonàtics. Generalment, són materials de plasticitat baixa amb 
un límit líquid entre 24 i 28 i un índex de plasticitat que es troba entre 6 i 10. Aquests valors de plasticitat 
poden estar fortament influenciats per la presència de carbonat de gra fi, que en redueix els valors i 
presenta una plasticitat molt baixa a comportament no plàstic. Normalment, es classifiquen com sòls de 
tipus ML i, de vegades, CL. Als nivells on predomina la fracció granular són SC o GC. Són materials no 
expansius i no donen problemes associats a l’inflament del terreny. La permeabilitat d’aquests materials 
es troba al voltant d’1x10-5 cm/s. Són materials no agressius, amb un contingut de sulfats inapreciable. 

Als assaigs SPT s’obtenen valors que oscil·len entre 8 i 18, i eventualment de rebuig en els nivells més 
rics en nòduls carbonàtics. Als assaigs de penetració dinàmica s’obtenen valors que se situen entre 6 i 
14 cops de mitjana. La seva cohesió acostuma a ser baixa, entre 0,15-0,20 kg/cm² i, juntament amb la 
presència de nòduls, dificulta l’obtenció de mostres inalterades de qualitat per a ser assajades en 
compressió simple. L’angle de fregament intern es troba entre 28 i 30º. 

Crostes carbonàtiques 

Les crostes carbonàtiques es denominen comunament com calitx o tortorà, i corresponen a nivells de 
paleosols carbonàtics, que engloben una matriu argilosa. Sovint són discontinus, formen cossos lenticulars 
i presenten estructures zonades o laminades (Fig. 3e). Són molt característics dins de la seqüència del 
denominat Tricicle de Barcelona, i habitualment es troben al sostre dels nivells de llims, entre els 5 i 12 
m de profunditat. Aquestes capes es caracteritzen per tenir una geometria lenticular de continuïtat lateral 
limitada i variacions de gruix sobtades. Els gruixos més habituals no acostumen a superar els 20 cm, 
però localment poden assolir una potència d’entre 1 i 2 m. 

La seva densitat es troba al voltant de 2,15-2,25 T/m³. No hi ha gaire registres de laboratori sobre la 
resistència de les crostes carbonàtiques, doncs el poc gruix i textura laminada dificulta l’obtenció de tes-
timonis de qualitat per ser assajats en compressió simple, però els valors de resistència es troben entre 
50 i 200 kg/cm². En aquest sentit, és més habitual disposar de dades de resistència a la càrrega puntual, 
amb valors d’I50 que generalment es troben entre 0,2 i 1 MPa. Els valors de copejament a l’assaig SPT i 
als penetròmetres DPSH són gairebé sempre de rebuig. 

Aquestes crostes doncs, malgrat el fet que estan integrades dins d’una seqüencia de sòls quaternaris, 
tenen un comportament de roca dura. Així, doncs, poden causar dificultats importants a les excavacions 
subterrànies, quan els gruixos són superiors a 30 cm, i especialment en excavacions perimetrals amb 
mur pantalla en entorn urbà, on eventualment cal recórrer a mètodes alternatius d’excavació com el 
batiló, o a microperforacions (preforos) per fragmentar la roca. Un altre factor important que cal tenir 
present en l’excavació d’aquests materials és la transmissió de vibracions a estructures properes, doncs 
es comporten com un medi elàstic. 

4.3 Dipòsits fluviodeltaics basals 

Els dipòsits plistocens situats sota dels sediments holocens del Delta del Llobregat i del Besòs, els quals 
aquí anomenem dipòsits fluviodeltaics basals, corresponen a sòls granulars, formats bàsicament per graves 
arrodonides i sorra grollera, amb escassa a nul·la matriu fina. La densitat natural es troba entre 1,95 i 2,00 
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g/cm³. La fracció granular representa més del 90% i es poden alternar nivells més rics en graves, que es 
classifiquen com a sòls de tipus GW i GM, i nivells sorrencs, que corresponen a sòls SP. La matriu té una 
proporció inferior al 10%, és llimosa i no plàstica. Aquestes sorres es troben saturades, s’estima un coeficient 
de permeabilitat del terreny d’1x10-2 cm/s a 1x10-3 cm/s. Formen els aqüífers principals dels deltes. Són 
sòls amb una cohesió nul·la i un angle de fregament intern elevat, d’entre 40 i 45º. 

Pel que fa a la compacitat, s’obtenen valors de N30 al assaigs SPT que se situen per sobre de 40 i 
sovint donen rebuig. Els valors de N20 als assaigs de penetració superen els 50. Es classifica com un sòl 
granular de compacitat molt densa. Els nivells de sorres i graves poden estar ocasionalment cimentats, 
formant crostes amb consistència de roca dura. A prop del relleu de Montjuïc, els nivells de sorres i 
graves poden contenir nivells de blocs d’ordre decimètric, derivats del desmantellament de Montjuïc. 
Durant els treballs d’execució del túnel i les estacions de la L10 de metro es va trobar una important capa 
d’aquests blocs que va condicionar l’obra (Fig. 3f).  

Figura 3. a) Esllavissada als dipòsits col·luvials plistocens causada per les pluges  
d’abril de 2020, al Carrer Major de Rectoret, que va quedar tallat durant diversos mesos, 

afectant també un habitatge i els serveis existents. b) Excavació a l’Avinguda d’Esplugues,  
on es veuen les argiles vermelles del Plistocè, intercalades per un nivell de llims rosats  

d’1 m de potència aproximada, coronats per una petita crosta de calitx, formant  
una seqüència completa del Tricicle de Barcelona (Foto: J. M. Salvany).  

c) Mostra de les argiles vermelles del Plistocè assajada en compressió simple.  
En aquest cas, es va obtenir una resistència de 3,2 kg/cm² amb una deformació del 3,5%.  

d) Aflorament dels llims ocres i rosats amb nòduls de calitx. Per damunt dels llims,  
a la part superior del talús, es troba una crosta carbonàtica de 30-40 cm de potència. 

Aflorament a Can Boixeres (Foto: J. M. Salvany). e) Detall d’un testimoni de crosta  
carbonàtica o de calitx. S’observa la textura laminada, l’estructura porosa i com engloba  

la matriu llimosa dins de la crosta. f) Excavació del pou de l’estació Foc-Cisell de la línia L-10, 
on s’observen els blocs decimètrics dins del nivell basal deltaic (Filbà et al, 2016).

a) b)

f)

e)d)

c)
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5. Sediments i roques neògenes 
El registre neogen de la ciutat de Barcelona inclou dipòsits del Miocè i del Pliocè. Els dipòsits del Pliocè 
reposen discordantment damunt els dipòsits del Miocè i, des d’un punt de vista geotècnic, són signifi-
cativament diferents. 

5.1 Dipòsits pliocens 

Els sediments del Pliocè es troben formant el basament del Quaternari a la meitat nord-est de la ciutat, 
i també al sud de Montjuïc. Des d’un punt de vista geotècnic, a Barcelona identifiquem 3 unitats principals. 
El Pliocè superficial ocre, el Pliocè margós gris i el Pliocè granular basal. 

Pliocè superficial ocre 

El Pliocè superficial ocre fa referència a la part més superficial de la successió pliocena, que es troba 
afectada per processos d’alteració. Aquest nivell és constituït principalment per argiles carbonatades de 
color ocre, amb decoloracions gris-verdoses, i presenta sorra fina i petits nòduls de carbonat. Eventualment, 
aquestes argiles poden presentar també pàtines fosques d’òxids (pirolusita), tal com s’observa a la Figura 
4a. La densitat natural es troba entre 2,00 i 2,10 g/cm³, i tenen una humitat natural mitjana a alta (17 al 
20%). La granulometria mostra que la fracció fina i cohesiva que passa pel tamís UNE 0,08 és predominant, 
sovint amb continguts que es troben entre el 70 i el 90%, corresponent la resta a sorres i nòduls. La 
plasticitat d’aquests materials és baixa a mitjana, amb un límit líquid que es troba entre 25 i 35, i un índex 
de plasticitat de 10 a 15. Es classifiquen com un sòl CL. Són materials que no presenten fenòmens d’ex-
pansivitat significatius. La permeabilitat (k) és baixa: al voltant d’1x10-8 cm/s. El tram superior d’aquests 
materials acostuma a presentar una resistència rígida, amb valors de copejament de l’assaig DPSH que 
es situen entre 7 i 10, i una resistència a la compressió simple d’1,0 a 2,0 kg/cm²; passant en profunditat 
a valors més consistents, amb valors de N30 a l’assaig SPT d’entre 14 i 25. Es classifica com un sòl 
cohesiu de consistència molt rígida, passant a consistència dura en profunditat. La cohesió és mitjana 
amb valors de 0,2-0,3 kg/cm², i angle de fregament intern és de 28 a 30º. 

Lateralment i en profunditat, els materials argilosos canvien a sorres quarsítiques de gra groller, amb 
abundant matriu argilosa de color ocre, groguenc o blanquinós; localment amb alguna intercalació d’argiles 
carbonatades grises amb matisos ocres (Fig. 4b). En aquest nivell s’obtenen valors de N30 als assaigs 
SPT de rebuig. Es classifica com un sòl mixte entre cohesiu i granular, de consistència dura o de compacitat 
molt densa.  

Pliocè margós gris 

El Pliocè margós gris, com el seu nom indica bàsicament és constituït per argil·lites margoses de color 
gris blavós (Fig. 4c), que eventualment poden tenir la presència abundant de fragments de closques de 
bivalves. Localment, també es denominen “fetge de vaca” (Marquès, 1984). Aquests materials poden 
presentar intercalacions sorrenques de gra fi. En general, però, predomina la fracció fina i argilosa que 
passa pel tamís 0,08, amb un percentatge superior al 80-90%. La plasticitat de les argiles és mitjana a 
alta, amb un límit líquid de 42 a 45 i un índex de plasticitat de 20 a 22. Es classifiquen com un sòl CL (tot 
i que en els trams més sorrencs pot estimar-se una classificació SC). Són materials que poden tenir cert 
comportament expansiu, amb una pressió d’inflament probable que es pot trobar entre 0,5 i 1,0 kg/cm². 
La permeabilitat és baixa, amb valors de k d’1x10-8 cm/s.  

El substrat Pliocè són materials d’elevada resistència. En aquest nivell s’obtenen valors de N30 als 
assaigs SPT superiors a 40 i fins a rebuig. Dels assaigs de compressió simple realitzats al laboratori 
resulta una resistència d’entre 5 i 10 kg/cm². La cohesió és alta, amb valors de 0,3 a 0,4 kg/cm², i l’angle 
de fregament intern es troba entre 25 i 28º. Es classifica com un sòl cohesiu de consistència dura. 

Pliocè granular basal 

El Pliocè granular basal inclou el tram més baix del Pliocè, que generalment està format per una seqüència 
de sorres amb graves, les quals contenen abundants bivalves marins. La sorra és de gra fi a mitjà i de 
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coloració gris verdosa. Les graves generalment són arrodonides, i de quars principalment, i generalment 
de mida fina, inferior a 1 cm; tot i que ocasionalment poden arribar fins als 4 cm. De vegades aquests 
materials es presenten cimentats, formant nivells de gresos amb consistència de roca dura, d’uns 15 a 
20 cm de gruix, intercalats entre les sorres. La matriu fina d’aquests materials es troba entre el 10-20%, 
i és no plàstica. La densitat natural és de 2,00 a 2,05 g/cm³. Es classifiquen habitualment com a sòls SM. 
Són sòls d’alta permeabilitat amb una k d’1x10-3 cm/s. Són materials granulars compactes, en els quals 
s’obtenen valors de N30 als assaigs SPT superiors a 30 i fins a rebuig. La cohesió és nul·la i l’angle de 
fregament intern es troba entre 32 i 34º. 

5.2 Dipòsits miocens 

A Barcelona, els materials del Miocè afloren a Montjuïc i es troben al subsol d’una part significativa de la 
ciutat. Segons Parcerisa (2002), el Miocè de Montjuïc s’estructura en 4 unitats litoestratigràfiques que, 
de base a sostre, són: a) unitat de gresos i conglomerats del Morrot, b) unitat de lutites, gresos i 
conglomerats del Castell, c) Unitat de margues de Miramar, i d) unitat de lutites, gresos i conglomerats 
del Mirador. Aquesta seqüència litoestratigràfica és difícil de reconèixer en sondatges convencionals. Ba-
sant-nos en el conjunt d’informació disponible, des d’un punt de vista geotècnic, el Miocè de Barcelona 
es pot dividir en 3 nivells fàcilment identificables i amb propietats relativament homogènies: el Miocè 
sorrenc, el Miocè lutític i els gresos i conglomerats miocens. 

Miocè sorrenc 

El Miocè sorrenc està format per sorres i graves, llimoses, de color ocre i groguenc, ben compactes i 
sense cimentar o semicimentades. Dins d’aquest nivell geotècnic s’inclouen les sorres i les graves de les 
unitats Mirador i Castell del Miocè de Montjuïc. Aquests materials foren explotats històricament i es 
coneixien localment amb el nom “terra d’escudella” (Fig. 4d). Són materials predominantment granulars, 
amb una baixa proporció de matriu. Les sorres representen aproximadament una proporció del 60 al 
65%, mentre que les graves es troben entre el 5 i el 10%. La matriu fina assoleix un valor mitjà del 25 al 
35%, la qual cosa pot donar cert comportament cohesiu a aquests materials, i també explica llur capacitat 
de retenció d’aigua. Aquesta matriu fina té un valor baix de plasticitat, amb un límit líquid de 25 i un índex 
de plasticitat inferior a 10 en els nivells més argilosos, i sovint valors de No Plàstic (NP) en els nivells 
llimosos. La densitat natural mitjana es troba entre 2,05 i 2,10 g/cm³. La cohesió dels materials sorrencs 
és baixa i està fortament influenciada pel contingut en fins. Quan la matriu és molt baixa, aquesta cohesió 
és nul·la o propera a zero; mentre que en els trams amb continguts en matriu més alts s’assoleix una 
cohesió de 0,1 a 0,15 kg/cm². L’angle de fregament intern es troba entre 32 i 34º. Químicament són 
materials no agressius, que presenten un contingut inferior a l’1% de matèria orgànica i sulfats solubles. 
Les sorres i graves del Miocè són sòls granulars de compacitat molt alta, i sovint s’obtenen valors de 
rebuig (>50 cops) a l’assaig SPT. Els assaigs pressiomètrics realitzats presenten valors mitjans de 200 a 
250 MPa. Eventualment es poden trobar barres cimentades amb consistència de roca dura, intercalades 
entre les sorres. 

Miocè lutític 

El Miocè lutític fa referència bàsicament als trams lutítics de les unitats Mirador, Miramar i els nivells 
margosos de la unitat Castell (Fig. 4e). Litològicament, corresponen a argiles carbonatades (margues), 
argil·lites, llims i llims sorrencs. El valor mitjà de densitat natural es troba al voltant de 2,05-2,15 g/cm³. Es 
tracta de materials on predomina la fracció fina, amb un contingut mitjà de fins del 60 al 75%. Aquesta 
fracció lutítica és de plasticitat mitjana-baixa, amb un valor de límit líquid de 25 a 30, i un índex de plasticitat 
IP de 8 a 10. La permeabilitat és baixa, amb valors de k de l’ordre de 10-8 cm/s. Són materials que poden 
presentar un cert comportament expansiu, amb pressions d’inflament entre 0,5 i 1,0 kg/cm². Químicament 
són no agressius, i presenten un contingut de matèria orgànica i sulfats solubles inferiors a l’1%.  

Les lutites es comporten com un sòl cohesiu de consistència molt dura a roca tova, i s’obtenen valors 
de rebuig (>50 cops) a l’assaig SPT a la major part dels assaigs. Els assaigs pressiomètrics realitzats pre-
senten valors mitjans de 60 MPa, els quals confirmen el caràcter de roca tova. La resistència a la 
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compressió simple és alta, amb valors habituals entre els 10 i 20 kg/cm², i que ocasionalment poden 
arribar a assolir els 100 kg/cm². Són valors propis d’una roca tova. De la mateixa manera, la cohesió és 
mitjana-alta, i pot arribar a ser molt alta, amb valors de 0,3 fins a 1,0 kg/cm², i un angle de fregament 
intern mitjà de 28º a 30º. 

Gresos i conglomerats miocens 

Els gresos i els conglomerats miocens tenen una consistència de roca dura i ben cimentada, i principalment 
pertanyen a la unitat Castell. Es tracta de gresos de composició silícia de color groguenc a gris. Quan 
estan alterats presenten pàtines ocres, groguenques i rogenques. És una roca de densitat mitjana a 
baixa, amb un valor mitjà de densitat natural que es troba al voltant de 2,25 a 2,30 g/cm³ i d’elevada re-
sistència, amb una resistència a la compressió que es troba entre 30 i 60 MPa, la qual cosa correspon 
a una roca dura ben cimentada. La resistència a la tracció a l’assaig brasiler presenta un valor mitjà de 7 
MPa, amb valors que oscil·len majoritàriament entre 4 i 15 MPa. Quan la roca és sana presenta un elevat 
índex de qualitat, amb un RQD habitualment superior al 80%. Als afloraments s’obtenen índex RMR que 
es troben entre 50 i 65, la qual cosa correspon a una roca mitjana a bona. 

Figura 4. a) Pàtina de pirolusita (MnO2) de color negre reblint  
una junta en els materials argilosos ocres del Pliocè superior.  

b) Aspecte dels materials sorrencs ocres del Pliocè en testimoni  
de sondatge a 39 m de profunditat, al Carrer Gran de la Sagrera.  
c) Aspecte de les argil·lites marines grises del Pliocè en testimoni  

de sondatge, al Carrer Gran de la Sagrera.  
d) Sorres i graves no consolidades, del Miocè de Montjuïc, 

denominades localment “terra d’escudella”.  
Sondatge situat al Poble Espanyol (Foto: P. Valero).  

e) Aflorament del Miocè lutític al Fossar de la Pedrera, al Cementiri  
de Montjuïc. f) Els gresos de Montjuïc generen problemes freqüents 

d’inestabilitats, la qual cosa posa en risc la seguretat de  
les persones i la integritat de les estructures. A la imatge s’observa 

una caiguda de blocs d’ordre mètric ocorreguda l’any 2018  
als jardins i horts urbans de la Font Trobada, la qual descalça  

el mur de maçoneria i l’edifici superior.

a)

b)

c)

d) e)

f)
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La seva abrasivitat és variable i ve fortament condicionada per la mineralogia de la cimentació dels 
materials. Així doncs, els nivells de la unitat Mirador i la unitat Miramar presenten un baix grau d’abrasió. 
En canvi, els materials amb ciment de sílice, especialment els de la unitat Castell, presenten una gran 
duresa i alta abrasivitat, la qual cosa genera gran desgast als equips de perforació, i normalment cal 
preveure l’ús de mètodes molt enèrgics per a la seva excavació. Els gresos de Montjuïc foren intensament 
explotats com a pedra de construcció ja des de l’època romana i fins a mitjan segle XX. Actualment 
existeix un gran nombre de talussos on afloren aquests materials, i els quals corresponen als antics fronts 
d’explotació d’antigues pedreres. En aquests talussos són freqüents els problemes d’inestabilitats 
relacionats amb la caiguda de blocs (Fig. 4f).  

 

6. El substrat paleozoic 
El substrat paleozoic de Barcelona, que aflora a Collserola i als turons, i es troba al subsol de tota la 
ciutat, està constituït per una gran varietat de materials els quals, en funció de la seva edat i origen, es 
poden agrupar en quatre unitats principals: a) el Cambroordovicià; b) el Silurià, el Devonià i el Carbonífer; 
c) les roques ígnies hercinianes, i d) les roques de metamorfisme de contacte. A continuació es descriuen 
les propietats geotècniques dels materials que inclouen cadascuna d’aquestes unitats principals. 

6.1 Cambroordovicià 

A la part alta de la ciutat, a Collserola, hi afloren de forma extensiva els materials del Cambroordovicià. 
Majoritàriament corresponen a pissarres i fil·lites producte d’un metamorfisme regional de grau baix sobre 
una sèrie predominantment de composició pelítica. La successió del Cambroordovicià també inclou in-
tercalacions discontínues de metagresos, quarsites, marbres, roques calcosilicatades, roques metavol-
càniques o lidites. 

Les pissarres i les fil·lites es caracteritzen per presentar una foliació molt densa i penetrativa, la qual en 
condiciona fortament el comportament geomecànic i donen lloc a freqüents fenòmens d’inestabilitat de 
talús, com ruptures planars i trencaments en falca seguint les famílies de diaclasat principals (Fig. 5a). La 
recuperació en sondatges és dificultosa i, en contacte amb l’aigua de perforació, la roca es degrada i es 
recupera com un fang sorrenc dens amb grava. Es requereix de sondistes experimentats per obtenir un 
testimoni de certa qualitat i, malgrat tot, són habituals els valors de l’índex RQD inferiors al 10%. A la part 
superior acostumen a presentar un important grau d’alteració i fracturació, generalment grau de IV a V 
(ISRM, 1981); la qual cosa fa que, durant la perforació, els testimonis es recuperin completament disgregats 
i esmicolats i, en algun cas, fins i tot mostrin un aspecte argilós ocre (Fig. 5b). El material disgregat obtingut 
a les perforacions, en testimoni o a partir de mostres de SPT, es pot assimilar a un sòl de tipus granular 
ben compacte, de composició o aspecte similar a la d’un peu de mont granular. Així doncs, als assaigs 
de classificació realitzats al laboratori es determinen continguts en matriu fina que passa pel tamís UNE 
0,08 els quals, generalment, es troben entre el 10 i el 35%, amb una proporció majoritària de sorres i 
graves que es troba entre el 65 i 90%. Habitualment es poden classificar com sòls de tipus SC i GC.  

Cal tenir en compte que, malgrat el seu aspecte disgregat a la recuperació de la mostra, aquests 
formen part del massís rocós i, per tant, correspon a un material resistent. En aquest sentit, els valors de 
N30 obtinguts als assaigs SPT se situen entre 25 i 50 a la part superior meteoritzada, la qual cosa 
equivaldria a un sòl de compacitat densa a compacte, i en profunditat augmenten ràpidament la resistència 
fins a assolir valors de “rebuig” amb comportament de roca tova. 

La densitat de les pissarres està entre 2,5 i 2,6 g/cm³, i la roca matriu té una resistència a la compressió 
d’entre 1 i 14 MPa, i la resistència a la tracció en assaig brasiler generalment es troba entre 0,7 i 2 MPa. 
La duresa Cerchar és baixa, amb valors de 10 a 30, i l’abrassivitat és baixa, amb índex Cerchar CAI de 
0,4 a 1,2 i Índex Schimazek inferior a 0,04. En aflorament és una roca poc resistent, que es trenca 
fàcilment amb un o dos cops de martell de geòleg (25-50 MPa), i al laboratori s’obtenen valors de càrrega 
puntual PLT que es troben entre 0,1 i 2 MPa. L’índex RMR bàsic es troba entre 35 i 42 generalment, i es 
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classifica com un massís rocós de classe dolenta IV a classe mitjana III. S’estima un coeficient de 
permeabilitat (k) d’1x10-5 a 1x10-7 cm/s pel massís rocós, en funció del seu grau de fracturació.  

Les pissarres i fil·lites són materials de gran compacitat, i tenen una bona capacitat per suportar fo-
namentacions. Contràriament, a les excavacions generen freqüents fenòmens d’inestabilitat i caigudes 
degut a la marcada foliació del massís rocós. En assaigs de tall directe de la junta de roca s’obtenen 
valors d’angle de fregament intern d’entre 28 i 30º, i cohesió de 0,0 a 0,1 kg/cm². Així doncs, per contenir 
els talussos, sovint cal optar per fonamentacions perimetrals, mitjançant murs pantalles o de pilons. L’ex-
cavació de murs pantalla perimetrals sovint és dificultosa, doncs són materials difícils d’arrencar amb la 
cullera de la pantalladora i els avenços són lents i els rendiments baixos, especialment un cop s’ha 
superat el tram superior alterat. Tanmateix, aquests materials, generalment, són perforables amb maquinària 
potent d’execució de pilons (Fig. 5i), o bé mitjançant micropilons, que és una de les tècniques més 
emprades en aquests materials. 

Les característiques geotècniques del Cambroordovicià poden variar significativament a conseqüència 
de la presència d’intercalacions de metagresos, quarsites, marbres, roques calcosilicatades, roques me-
tavolcàniques o lidites. Aquestes intercalacions solen tenir un comportament més massiu i, en general, 
són més durs i resistents que no pas les pissarres i les fil·lites pelítiques. Aquestes intercalacions, quan 
són interceptades, pel fet que es troben intercalades dins de materials amb consistència de roca tova, 
generen problemes no previstos en l’execució d’obres. En qualsevol cas, quan es treballa en els terrenys 
del Cambroordovicià cal tenir present la possibilitat de trobar aquestes intercalacions, les quals poden 
tenir unes propietats geotècniques significativament diferents. 

6.2 Silurià, Devonià i Carbonífer 

Els materials del Silurià, el Devonià i el Carbonífer, que afloren als turons de Barcelona i es troben a bona 
part del subsol de la zona alta de la ciutat, es caracteritzen per ser litològicament molt variats i estar in-
tensament deformats. De base a sostre trobem unes pissarres negres del Silurià; unes calcàries massives 
del Silurià-Devonià, que cap a sostre inclouen alternances de lutites; unes lutites amb intercalacions de 
lidites i calcàries del Carbonífer prehercinià; i unes alternances de gresos i conglomerats en fàcies Culm 
del Carbonífer. 

Les pissarres negres del Silurià són pelites carbonoses, riques en matèria orgànica (Fig. 5d). Presenten 
decoloracions i s’alteren a argiles de plasticitat mitjana. Sovint tenen continguts significatius de sulfurs 
metàl·lics, pirita principalment, els quals es degraden a òxids ferruginosos, generant drenatge àcid i pre-
cipitacions de sulfats, com el guix. Inclouen intercalacions de gresos, lidites i calcàries. Corresponen a 
materials de baixa resistència, densament foliats, i que presenten un elevat grau de fracturació. En sondatges 
les recuperacions són molt baixes, i és habitual tenir un índex RQD molt baix, proper a 0. Aquest fet també 
dificulta l’obtenció de mostres de qualitat per dur a terme assaigs de laboratori. Es classifiquen com una 
roca tova, amb una densitat natural que es troba entre 2,2 i 2,5 g/cm³, amb valors de resistència a la com-
pressió d’entre 1 i 4 MPa, i resistència a la tracció a l’assaig brasiler d’entre 0,4 i 2 MPa.  

L’índex RMR bàsic és inferior a 30 i es classifica com un massís rocós de classe dolenta V. La cohesió 
del massís es troba entre 0,5 i 1,0 kg/cm², però està fortament condicionada per la foliació. Així doncs, 
a les juntes la cohesió es troba entre 0,0 i 0,15 kg/cm² i l’angle de fregament intern entre 22 i 25º. Les 
pissarres del Silurià són materials que, en general, són excavables amb mètodes mecànics convencionals, 
i la seva abrasivitat és baixa, amb índex Cerchar CAI de 0,4 a 1,2 i Índex Schimazek inferior a 0,04. Són 
materials que donen molts problemes d’estabilitat i de sosteniment en l’execució de túnels; tal i com s’ha 
mostrat als informes de les línies de metro L5, L9 o el Túnel de la Rovira (Fig. 5e). D’altra banda, la 
possible presència de nivells de lidites intercalades, de gran duresa, pot generar dificultats addicionals. 
L’estabilitat dels talussos ve fortament condicionada per l’elevat grau de fracturació de la roca, així com 
per la disposició de la foliació respecte a l’excavació. En aquests materials es poden produir fenòmens 
d’expansivitat, però no estan lligats a la presència d’argiles expansives, sinó a la precipitació de sulfats 
per alteració de les pirites i altres sulfurs de ferro que contenen aquests materials. Aquest elevat contingut 
de sulfurs reactius genera problemes de drenatge àcid, el qual pot atacar el formigó, i també generar 
pàtines vermelles amb oxidacions. La precipitació de sulfat associat a la degradació de les pirites també 
pot causar problemes en els formigons. 
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Les calcàries del Silurodevonià que, per exemple, afloren a la Creueta del Coll, des d’un punt de vista 
geotècnic corresponen a roques dures ben consolidades, d’elevada resistència i bones propietats geo-
mecàniques; tot i que poden presentar trams d’una elevada fracturació. En aquest sentit, l’índex RQD 
oscil·la entre el 70 i el 100% als trams més sans, i entre el 20 i 40% als trams fracturats (Fig. 5c), i es 
recupera en forma de graves i còdols angulosos amb certa matriu (es tractaria d’un sòl equivalent de 
tipus GP, amb més d’un 95% de graves). En aflorament, l’índex RMR es troba habitualment entre 45 i 
70, amb valor mitjà de 60. La densitat mitjana d’aquests materials es troba entre 2,3 i 2,7 g/cm³. La 
resistència a la compressió simple UCS es troba habitualment entre 10 i 30 MPa i, als assaigs de resistència 
a la tracció indirecte o mètode brasiler, els valors es troben entre 1 i 6 MPa. L’abrasivitat de les calcàries 
és molt baixa, i presenten continguts en quars equivalent inferiors al 10%, un índex Schimazek inferior a 
0,02 i índex d’abrasivitat Cerchar CAI inferior a 0,5. Poden ser materials d’elevada duresa i resistència, 
però de baixa abrasivitat i, per tant, comporten dificultats per a ser excavats, per bé que produeixen un 
baix desgast de l’utillatge de perforació. 

Les calcàries del Silurodevonià cap a sostre presenten intercalacions de lutites marronoses a voltes 
margoses. Segons el context geològic regional, aquest tram superior pot tenir una entitat significativa al 
subsol, malgrat que en superfície en prou feines s’exposi. Pot incloure seqüències d’ordre mètric de 
lutites, sense passades de calcàries. Aquestes lutites es poden confondre fàcilment amb les del Carbonífer, 
les quals s’intercalen amb lidites i calcàries. Des d’un punt de vista geotècnic, les lutites del Devonià i el 
Carbonífer corresponen a roques toves, de pobres propietats geotècniques i comportaments propers a 
un sòl cohesiu. 

Les lidites del Carbonífer es caracteritzen per tenir una gran resistència, duresa i molt alta abrasivitat. 
Són materials difícils d’excavar. Les calcàries del Carbonífer generalment són laminades. Tot i que, en 
general, són menys massives que no pas les del Silurodevonià, s’estima que tenen unes propietats 
similars. Disposem de poques dades geotècniques de les lidites i les calcàries del Carbonífer. En tot cas, 
cal tenir en compte el fet que, en ambdós casos, es tracta d’uns nivells relativament prims, de menys de 
10 metres de gruix. 

Finalment, trobem els gresos amb passades de microconglomerats de la fàcies Culm al tram superior 
del Carbonífer. En general, es tracta de gresos de gra fi i mitjà, de color gris, amb intercalacions de mi-
croconglomerats, i que també poden contenir trams de lutites pissarroses. El grau de fracturació és mitjà, 
amb valors de RQD mesurats en camp que es troben entre 40 i 70 en els trams més massius. Als 
sondatges, aquests valors de RQD són inferiors, al voltant de 25-30, perquè el procés d’extracció de 
mostra és dificultós i acostuma a malmetre el testimoni, si el sondista no és experimentat. En aflorament, 
s’obté un valor de RMR a les estacions geomecàniques d’entre 40 i 50, el qual correspon a una roca de 
qualitat dolenta a mitjana. Es disposa de poques dades d’assaigs geotècnics d’aquest nivell, però als 
assaigs geotècnics s’obté un valor de densitat d’aquests materials d’entre 2,5 i 2,7 g/cm³. Els valors de 
resistència a la compressió simple es troben entre 12 i 20 MPa, amb un valor mitjà de 14 MPa. La 
resistència a la tracció indirecta en assaig brasiler és de 0,4 a 2,4 MPa, i el valor mitjà és d’1,6 MPa. L’a-
brasivitat és mitjana, amb índex de Cerchar d’1,6 a 1,8, i un índex Schimazek de 0,4. 

6.3 Roques ígnies hercinianes 

Les roques ígnies hercinianes que afloren a Barcelona i trobem en el seu subsol majoritàriament corresponen 
a granodiorites de textura equigranular de gra mitjà a groller, formades principalment per quars, plagiòclasi, 
feldespat potàssic i biotita, i amfíbol com a mineral accessori més comú. Aquestes granodiorites, que in-
trueixen la successió paleozoica i defineixen una aurèola de metamorfisme de contacte, estan associades 
al magmatisme tardihercinià, concretament al sector més meridional d’allò que s’anomena el batòlit de 
la Cadena Costanera Catalana. 

En superfície, i en el near-surface, les granodiorites de Barcelona no es troben habitualment com a 
roca fresca i sovint presenten diferents graus d’alteració (Fig. 5f), segons les classificacions de Dearman 
(1974) i la norma britànica BS 5930 (2020). Els feldespats estan parcialment alterats i es transformen en 
minerals del grup dels fil·losilicats, com la il·lita, sericita i caolinita. Les biotites sovint estan transformades 
en clorita. Així doncs, per exemple, en els informes geotècnics de la línia 9 del metro de Barcelona s’ha 
indicat que l’índex de qualitat RQD obtingut en els granitoides és del 25% de qualitat molt dolenta, 20% 
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de qualitat dolenta, 20% de qualitat mitjana, un 20% de qualitat bona i tan sols un 15% de qualitat 
excel·lent. Aquests graus de meteorització tenen una implicació directa en les propietats geomecàniques 
de les roques. Quan els granitoides són frescos (grau I) tenen una gran resistència, però quan estan 
totalment meteoritzats (graus V i VI), malgrat que poden conservar la textura de la roca, el comportament 
és proper a un sòl (Fig. 5g). El granit totalment meteoritzat s’anomena localment sauló a l’àrea de Barcelona 
i Maresme, i també gresa en altres parts del territori (Selva i Empordà). El sauló es forma doncs a partir 
de la meteorització de les granodiorites. El procés principal és la hidròlisi dels feldespats, els quals es 
transformen en minerals del grup de les argiles. Aquesta alteració no és homogènia, i té lloc principalment 
a través de fissures del granit i zones de circulació preferent de fluids hidrotermals. Així doncs, és comú 
trobar blocs de roca sana aïllats dins d’una matriu de roca més alterada. La presència d’aquests blocs 
acostuma a donar problemes importants durant els processos d’execució d’obra. 

Les granodiorites de Barcelona, quan estan sanes o presenten un grau baix de meteorització (fins a 
grau III), són una roca dura a molt dura, de gran resistència i bones propietats geomecàniques, tot i que 
poden presentar trams d’una elevada fracturació. En els trams de roca poc meteoritzada, l’índex RQD 
sovint és superior al 70%, i pot arribar a ser del 100% en els trams més sans. En aflorament, l’índex RMR 
es troba habitualment entre 55 i 75. La densitat mitjana d’aquests materials es troba entre 2,40 i 2,70 
g/cm³. La resistència a la compressió simple és elevada, amb valors d’entre 45 i 150 MPa. Puntualment 
s’han arribat a mesurar valors d’UCS de fins a 1 650 kg/cm² en roca molt fresca i sense juntes. A l’assaig 
brasiler de resistència a la tracció indirecta s’obtenen valors entre 6 i 14 MPa, amb un valor mitjà de 10 
MPa. Els granitoides, en condicions fresques, corresponen doncs a roques d’alta resistència i alta abrasivitat, 
les quals comporten importants dificultats pel que fa a l’excavació. Als assaigs d’excavabilitat s’obté un 
índex de Schimazek que es troba entre 4 i 8, amb un valor mitjà de 6, i un Drilling Rate Index DRI de 20 a 
30 (Bruland, A. NTNU 13A-98), que correspon a una roca de baixa perforabilitat, molt dura i abrasiva. 

Quan les granodiorites presenten un grau alt de meteorització (graus IV i V), la seva resistència és molt 
baixa i es trenquen fàcilment, fins i tot amb la pressió de les mans. L’aspecte és de color marró rogenc, 
els feldespats han estat totalment transformats a minerals del grup de les argiles i sovint presenten pàtines 
d’òxids ferruginosos vermellosos i negres. En testimoni de sondatges, presenten l’aparença de sorres 
granítiques cohesives, generalment de gra fi a mitjà, amb certa presència de matriu argilosa i es poden 
confondre fàcilment amb sòls. Cal trencar el testimoni per observar l’estructura interna de la mostra, i 
comprovar si es preserva la textura original de la roca però amb els feldespats totalment transformats a 
argiles i les biotites clorititzades (Fig. 5g). Aquests granitoides es poden caracteritzar com sòls. La densitat 
es troba entre 2,10 i 2,20 g/cm³. A les granulometries presenten un contingut de fracció granular habitualment 
d’entre el 70 i 80%, amb una proporció de matriu fina que passa pel tamís UNE 0,08 del 20 al 30%; tot i 
que en alguns casos pot arribar a valors propers al 50%. En conjunt, el material disgregat s’assimila a un 
sòl de tipus SC, i s’estima un valor de permeabilitat (k) d’1x10-5 cm/s. La densitat natural es troba al voltant 
de 2,10 a 2,20 g/cm³. L’elevada compacitat d’aquests materials, juntament amb la seva falta de cohesió, 
dificulta l’obtenció de mostres inalterades adequades per fer assaigs de resistència. En alguns casos 
s’obtenen valors de compressió UCS que poden arribar fins als 2-3 kg/cm², però són valors no representatius. 
Ara bé, els assaigs de tall directe acostumen a ser més representatius, amb una cohesió que es troba nor-
malment entre 0,2 i 0,6 kg/cm², i l’angle de fregament intern de 32º a 42º. Pel que fa a la resistència, els 
granitoides alterats, malgrat que es tracta d’una roca totalment meteoritzada, tenen una gran rigidesa, 
són difícils de perforar i es comporten com sòls granulars de gran compacitat. Als assaigs SPT i de 
penetració dinàmica DPSH s’obtenen generalment valors de rebuig, superiors a 50 cops. 

Els granits meteoritzats són materials compactes, amb bona capacitat per suportar fonamentacions. 
Generalment, poden ser excavats mecànicament i sovint aguanten talls verticals estables de fins a 4-5 
m. Cal tenir en compte però el control estructural que exerceix sobre els talussos la presència de diàclasis, 
que es mantenen malgrat l’elevat grau d’alteració de la roca. D’altra banda, s’ha de tenir en compte el 
fet que poden tenir una alta abrasivitat a causa de l’elevat contingut en quars. En qualsevol cas, cal 
destacar que el mantell d’alteració generalment no és homogeni, de manera que poden haver-hi canvis 
laterals que dificultin els treballs. Els gruixos de roca meteoritzada sovint són d’entre 10 i 20 metres, però 
en zones especialment tectonitzades poden arribar fins als 30 m. 

Al marge de les granodiorites de Barcelona, l’altra tipologia de materials geotècnicament rellevants i 
singulars associats al magmatisme hercinià són els pòrfirs. Aquestes roques generalment formen dics, 
de geometria tabular, que poden atènyer alguns centenars de metres de longitud i un gruix variable 
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d’entre 1 i 5 m; tot i que localment poden arribar als 20 m de potència. L’orientació general d’aquests 
dics és NE-SO o NNE-SSO. Des d’un punt de vista composicional, s’estima que majoritàriament 
corresponen a pòrfirs granítics leucocràtics. Són roques que habitualment presenten una textura porfírica 
caracteritzada per una matriu de gra fi, i fenocristalls visibles a ull nu de quars, feldespats, biotita i amfíbol. 
En relació a les granodiorites, els pòrfirs es caracteritzen perquè, en general, estan gens o poc meteoritzats. 
Es tracta de materials amb un comportament de roca dura a molt dura. La densitat dels pòrfirs és de 
2,6-2,7 g/cm³. En sondatges presenten uns valors de RQD variables, entre 40 i 90, per l’elevat grau de 
fracturació que poden presentar. La resistència a la compressió simple es troba habitualment entre 60 i 
85 MPa, i la resistència a la tracció indirecta entre 11 a 16 MPa. Quan no es disposa de testimonis de 
qualitat, l’assaig de càrrega puntual aporta informació de resistència, amb valors de PLT d’entre 2 i 5 
MPa. Generalment, es tracta de roques de gran resistència, que suporten la meteorització millor que no 
pas el seu encaixant rocós. El contingut en quars equivalent és del 26%, i als assaigs d’excavabilitat 
s’obté un índex de Schimazek que es troba entre 4 i 8, un índex d’abrasivitat Cerchar superior a 2 i fins 
a 4, i un Drilling Rate Index DRI de 30 a 36. La duresa Cerchar és superior a 80. Aquests valors són típics 
d’una roca molt dura i abrasiva, la qual genera habitualment importants dificultats per a la seva excavació. 
En talussos, l’estabilitat d’aquests materials ve controlada per la disposició estructural de les juntes i 
diaclasat, així com per les seves condicions, que afavoreixen la formació de falques i caigudes de roca. 
A la caracterització del massís rocós a l’índex RMR presenten valors que es troben entre 50 i 65, que 
corresponen a una roca mitjana a bona. 

6.4 Roques de metamorfisme de contacte 

A conseqüència de la intrusió de la granodiorita herciniana de Barcelona, les roques de l’encaixant, del 
Cambroordovicià, es transformaren en roques metamòrfiques, la qual cosa va donar lloc a una aurèola 
de metamorfisme de contacte. Les roques més properes a la intrusió es transformaren en roques massives, 
fonamentalment cornianes. A mesura que ens allunyem del contacte intrusiu, les roques de metamorfisme 
de contacte són menys massives i generalment corresponen a fil·lites pigallades. 

Les cornianes són roques de metamorfisme de contacte, que es troben properes als cossos ignis, dels 
quals en són l’encaixant. L’efecte d’aquest metamorfisme tèrmic ha transformat el protòlit o roca original, 
esborrant de forma gairebé completa qualsevol estructura original. Es tracta de roques d’estructura massiva, 
elevada densitat i habitualment de colors foscos i ocres. No presenten cap orientació mineral preferent ni 
foliació, malgrat que localment poden presentar alguna foliació relicte. Es tracta de materials on la característica 
principal és el seu elevat grau de fracturació. Les cornianes es troben sovint travessades per vetes 
mineralitzades de quars, així com filons de roques ígnies hipabissals (pòrfirs, aplites, pegmatites...). 

Al seu tram superior, les cornianes acostumen a presentar-se meteoritzades i en sondatges presenten 
uns índexs RQD molt baixos, sovint de valor 0. La potència de la zona alterada es troba habitualment 
entre 1 i 3 m, tot i que de vegades pot assolir fins als 5 m de gruix. Geotècnicament es poden assimilar 
a un sòl granular, on les graves serien dominants, amb valors entre el 40 i 60%, i un contingut de matriu 
fina entre el 10 i 20%, de comportament no plàstic en general. Aquests trams disgregats es poden 
classificar com un sòl de tipus GM, malgrat que en excavació correspon a un massís rocós disgregat i 
densament fracturat. Pel que fa a la seva resistència, els valors dels assaigs SPT són superiors a 30 i 
passen ràpidament a rebuig, així com també als assaigs de penetració dinàmica DPSH. El tram superior 
alterat es pot classificar com un sòl granular de compacitat molt densa. 

En profunditat, les cornianes estan menys meteoritzades (grau III a IV), però continuen presentant un 
elevat grau de fracturació (Fig. 5h). L’índex de qualitat de la roca RQD presenta valors molt baixos a 
baixos, que generalment es troben entre 0 i 20%, assolint ocasionalment valors de fins a 30-40%. La 
densitat de les cornianes es troba entre 2,6 i 2,8 t/m³. Aquests materials mostren valors de resistència 
en compressió simple que es troben habitualment entre 10 i 20 MPa, tot i que sovint és difícil obtenir tes-
timonis de longitud i qualitat suficient per a ser assajats. Als assaigs de càrrega puntual realitzats s’obtenen 
valors d’1 a 2 MPa. A l’assaig de resistència a la tracció indirecta o brasiler mostren valors que es troben 
entre 2,0 i 10 MPa. Pel que fa a l’abrasivitat Cerchar, s’obtenen valors de l’Index CAI d’entre 0,3 a 1,3, i 
índex Schimazek inferiors a 0,08, els quals corresponen a una roca poc abrasiva. Pel que fa a la duresa 
Cerchar, s’obtenen valors entre 45 i 100, que correspon a una roca de duresa mitjana a molt dura. La 
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presència de nivells rics en quars o filons de quars incrementa significativament l’abrasivitat i la duresa 
de les cornianes. En la caracterització del massís rocós s’obtenen uns valors de l’índex RMR entre 40 i 
50, que corresponen a una roca de qualitat mitjana. 

Les cornianes són materials de bona qualitat per suportar fonamentacions. En excavacions generen 
problemes associats a l’estabilitat dels talussos degut a l’elevat grau de fracturació de la roca. Per a 
l’execució de fonamentacions profundes, generen dificultats en l’execució de pantalles, i llavors s’ha de 
recórrer a l’ús de pilons (Fig. 5i). 

Figura 5. a) La disposició estructural de les famílies 
de juntes i diaclases té un gran control sobre 

l’estabilitat dels materials del Cambroordovicià. 
Aflorament a la Carretera de les Aigües, Collserola. 

b) Els materials del Cambroordovicià sovint es 
troben alterats, recuperant-se disgregats i 

esmicolats, i mostrant també un aspecte argilós, tal 
i com s’observa en aquesta mostra d’assaig SPT.  

c) Les calcàries del Devonià poden presentar 
diversos graus de fracturació i, per tant, diferent 
comportament geomecànic. A la imatge superior 

s’observa un tram fracturat en testimoni  
de sondatge, i a la imatge inferior en un tram de 
roca sana. Sondatges per a la línia L3 de metro,  

a l’estació de Vallcarca.  
d) Aspecte de les pissarres silurianes, riques  

en matèria orgànica i sulfurs de ferro, molt friables. 
Sondatge per a les galeries d’evacuació  

del Túnel de la Rovira.  
e) Pissarres negres amb sulfurs del Silurià 

intercalades amb fil·lites esquistoses, a les obres 
del túnel de perllongament de la línia L5  

(any 2008). Foto: J. Jubany.  
f) Aflorament de granitoide meteoritzat a grau V 

denominat sauló. Aflorament a la Carretera  
de les Aigües, Collserola.  

g) Mostra de granit totalment meteoritzat, amb 
aspecte de sorra argilosa amb certa cohesió. A la 
imatge de detall s’observa l’estructura interna de 
la roca, on només es preserva el quars, i on els 

feldespats estan totalment transformats en argiles. 
h)Testimoni de sondatge de les cornianes, on 

s’observa l’elevat grau de fracturació.  
Sondatge a l’Avinguda de Jacint Esteva Fontanet, 

 a Esplugues de Llobregat.  
i) Les pilotadores de certa potència tenen 

capacitat suficient per perforar les cornianes  
i fil·lites, especialment els trams fracturats.

a)

h)

b)

c1)

c2)

d)

e) f)

g) i)
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A mesura que ens allunyem del contacte intrusiu, les cornianes són menys massives, fins a donar pas 
a les fil·lites pigallades, les quals es caracteritzen per tenir una foliació ben marcada, prèvia al metamorfisme 
de contacte, amb uns porfiroblastos (pigalls) de cordierita, generalment alterada a pinnita, que la 
sobrecreixen. Les fil·lites pigallades en superfície es troben fracturades i donen lloc a freqüents fenòmens 
d’inestabilitat de talús, com ruptures planars i trencaments en falca seguint les famílies de diaclasat 
principals. Geotècnicament, tenen un comportament molt similar al de les pissarres i fil·lites de la sèrie 
Cambroordoviciana, descrites anteriorment. 

 

7. Síntesi i discussió 
En el present capítol s’ha fet una descripció i un resum de les principals propietats geotècniques dels 
materials més representatius que constitueixen el subsol de la ciutat de Barcelona. La geologia de 
Barcelona és complexa i inclou materials dins d’un ampli ventall de composicions, orígens i edats geo-
lògiques; la qual cosa es reflecteix en una àmplia varietat de litotips que presenten característiques 
geotècniques diferenciades. A grans trets es poden diferenciar quatre grans grups de materials: a) el 
substrat Paleozoic, b) els sediments neògens del Miocè i Pliocè, c) els sòls plistocens del Quaternari 
antic de Barcelona i d) els sediments holocens deltaics associats als deltes del Llobregat i del Besòs. 
També s’han descrit com a grup diferenciat els principals dipòsits antròpics recents generats per 
l’activitat humana. 

A les taules 1 i 2 es presenta una síntesi de les característiques i els paràmetres geotècnics de les 
unitats descrites als apartats anteriors. Per a cada unitat s’indiquen uns rangs de valors característics, 
els quals s’han obtingut a partir de la revisió d’un gran nombre d’estudis geotècnics d’edificació i de 
projectes d’obra civil (Taules 1 i 2). Aquests valors no deriven d’una anàlisi estadística sistemàtica de les 
dades disponibles. Donat l’ingent volum de dades disponibles, aquesta anàlisi requereix una dedicació 
que quedava fora de l’abast del present treball. Es tracta doncs d’uns valors de caràcter orientatiu, fo-
namentats en la revisió d’un gran nombre d’informes, combinat amb l’experiència dels autors. Existeixen 
d’altres paràmetres geotècnics específics que no han estat descrits, degut a la poca freqüència de dades 
disponibles o per la seva baixa representativitat. 

Les propietats de les unitats geotècniques estan expressades en les unitats de mesura indicades 
per les normes d’assaig de referència aprovades a l’estat espanyol i publicades per AENOR (normes 
UNE) i CEDEX (normes NLT) o, en cas de manca d’equivalència, s’indica la norma pertinent (ASTM 
dels Estats Units d’Amèrica, AFNOR de França, BS d’Anglaterra, NTNU de Noruega...) o bé de l’autor 
de referència.  

És important remarcar que els valors indicats a la taula són orientatius i es troben dins dels marges 
que entenem com a habituals; però, degut l’alta variabilitat dels materials naturals, hom pot trobar valors 
fora dels rangs indicats. Així, per exemple, cal tenir en compte que els contactes entre unitats geotècniques 
no sempre estan clarament definits, sinó que és habitual trobar contactes transicionals i gradacions entre 
unitats geotècniques. Altres factors que afecten els paràmetres geotècnics són algunes situacions 
particulars, com els canvis laterals sobtats o la presència de falles que canvien de manera sobtada i 
dramàtica els paràmetres geotècnics del terreny. També cal preveure la presència de materials amb 
distribució reduïda, com els gresos del Buntsandstein o les roques calcosilicatades, entre d’altres. Per 
motius d’extensió, aquestes no s’han inclòs en el present document. Així doncs, com ja s’ha indicat, la 
geologia de Barcelona té una gran variabilitat, però creiem que el fet d’indicar uns valors orientatius pot 
ser d’ajuda per millorar el coneixement del subsol i donar una bona orientació per a la correcta planificació 
i disseny de les campanyes de reconeixement geotècnic. Tanmateix, aquests valors no poden substituir 
ni estalviar la realització dels assaigs pertinents i necessaris que estableixen les diferents normatives 
existents, les quals regulen la realització dels estudis del terreny. 

En resum, aquest capítol pretén contribuir a millorar el coneixement de la geologia i geotècnia de la 
ciutat de Barcelona. Disposar d’un bon coneixement previ de les propietats geotècniques del subsol és 
fonamental per tal de planificar i dissenyar campanyes de geotècnia eficients i adequades als objectius 
plantejats i, per tant, els estudis geotècnics han de ser de qualitat, així com una eina imprescindible en 
el disseny i l’execució de les obres, tant en termes de seguretat, com econòmics i d’eficiència. 
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Unitat principal Unitat secundària
Fracció fina 

%  (pes)
Fracció granular 

% (pes)
Límit Líquid 
% (humitat)

Índex de Plasticitat 
(IP) % (humitat)

Classificació 
USCS

Densitat natural 
𝛄 (t/m3)  

2. REBLIMENTS ANTRÒPICS

Rebliments associats a rieres1 * * * * * 1,70-1,90*

Rebliments associats a activitats extractives1 * * * * * 1,50-1,80*

Rebliments associats a l’activitat industrial2 * * * * * 1,50-1,60*

Rebliments litorals3 5-10 >90 N.P. N.P. SP 1,70-1,80*

Rebliments associats a grans obres urbanes1 * * * * * 1,50-1,70*

Rebliments associats a la dinàmica de la ciutat1 * * * * * 1,60-1,80*

3. SEDIMENTS HOLOCENS

3.1 Dipòsits de plana deltaica

Dipòsits argilosos de plana d’inundació 80-90 10-20 26-32 8-13 CL-ML 1,85-1,95

Dipòsits sorrencs litorals4 <10 80-90 N.P. N.P. “SW-SM SP-SM” 1,80-1,90

Dipòsits de prodelta. Falca intermitja >85 5-15 25-40 7-15 CL (CH) 1,90-2,00

Sorres fines prodelta 5-25 65-95 N.P.-20 N.P.-5 SP-SM SW-SM 1,80-1,90

3.2 Dipòsits fluviotorrencials
Ut. Argiloses 55-65 35-45 32-34 12-16 CL (SC) 1,95-2,05

Ut. Sorrenques 20-25 75-80 N.P. N.P. SM-SC 1,90-2,00

3.3 Dipòsits de llacunes5 >90 <10 40-55 18-25 CL-CH (OH) 1,90-2,00

3.4 Altres dipòsits superficials 75-85 15-25 25-35 10-15 ML-CL 1,85-1,95

4. SEDIMENTS PLISTOCENS

4.1 Dipòsits col·luvials  o peu de mont 15-40 60-85 30-36 10-14 “GC-GM a SC-SM” 1,90-2,10

4.2 Dipòsits del Pla de Barcelona

Argiles 65-80 20-35 28-35 8-15 CL 1,95-2,10

Llentions granulars 30-50 50-70 26-30 8-12 SM 2,05-2,15

Llims 60-80 20-40 24-28 6-10  ML (CL) 1,85-1,95

Crostes ROCA 2,15-2,25

4.3 Dipòsits fluvio-deltaics basals <10 >90 N.P. N.P. GW-GM 1,95-2,00

5. SEDIMENTS NEÒGENS

5.1 Dipòsits Pliocens

Lutític ocre6 70-90 10-30 25-35 10-15 CL 2,00-2,10

Lutític gris 80-90 10-20 42-45 20-22 CL 2,00-2,05

Granular basal 10-20 80-90 N.P. N.P. SM 2,00-2,05

5.2 Dipòsits Miocens

Miocè sorrenc7 25-35 65-75 <25 NP a 10 SM 2,05-2,10

Miocè lutític8 60-75 25-40 25-30 8-10 CL 2,05-2,15

Gresos cimentats9

6. SUBSTRAT PALEOZOIC

6.1 Cambroordovicià Pissarres i Fil·lites10 10-35 50-65 25-30 5-10 SC 2,05-2,25

6.2 Silurià, Devonià i Carbonífer
Pissarres ampelítiques11 20-40 60-80 25-35 8-12 SC 2,05-2,20

Calcàries9

6.3 Roques ígnies

Granit meteoritzat 20-30 50-75% 22-28 3-10 SC 2,20

Granit no meteoritzat9

Roques filonianes9

6.4 Aurèola de metamorfisme de contacte

Fil·lites pigallades10 10-35 50-65 25-30 5-10 SC 2,05-2,25

Cornianes10 10-20 >60 NP NP SC

Altres roques

Gresos i conglomerats9

Lidites9

Quarsites9

Roques calcosilicatades9

TAULA 1. Taula resum de paràmetres geotècnics de mostres de sòls. Norma UNE:  
USCS=United Soil Classification System; NA=No Agressiu. Contingut per sota del límit de detecció; NP=No Plàstic;  - =Valors 
no representatius; *= Propietats molt variables . Observacions: 1 Materials antròpics d’estructura i comportament molt hete-
rogeni, i males qualitats geotècniques; 2  Sòls potencialment contaminats. Poden contenir escòries siderúrgiques expansives. 
Materials heterogenis i de males qualitats geotècniques; 3 Poden contenir grans blocs d’escullera. Materials d’estructura i 



comportament heterogeni; 4 Poden presentar nivells cimentats amb consistència de roca dura (vegeu taula 2); 5 Poden contenir trams 
de turba orgànica; 6 Sòl cohesiu de consistència molt rígida a dura. Pot tenir intercalacions sorrenques; 7 Sòls granulars molt com-
pactes; 8 Roca tova; 9 Vegeu taula de roques (Taula 2); 10 Valors corresponents a roca molt meteoritzada (vegeu taula 2); 11 Poden 
ser expansives per l’alteració de les pirites. Poden contenir sulfats, provinents de l’alteració dels sulfurs.
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Expansivitat 
(kg/cm2)

Sulfats solubles Matèria orgànica
Permeabilitat 

k (cm/s)
Assaig SPT (N30)

Penetració dinàmica 
DPSH (N20)

Compressió simple (UCS) 
(kg/cm2)

Angle fregament 
intern (f’) º

Cohesió drenada  
c’ (kg/cm2)

* N.A. - XA3 * 10-3 - 10-4 * * 0 22-26 0,0

* N.A. - XA3 * 10-2 - 10-3 * * 0 18-20 0,0

Si* N.A. - XA3 * 10-2 - 10-3 * * 0 18-20 0,0

No N.A. <1 >10-3 8-20 10-30 0 30-32 0,0

* N.A. - XA3 * >10-3 * * 0 18-20 0,0

* N.A. - XA1 * >10-3 2-10 2-10 0 22-24 0,0-0,1

No N.A. <1 10-7 4-10 2-8 <1,0 26-28 0,15-0,20

No N.A. <1 10-3 12-24 10-25 - 32-34

No N.A. 0-5 10-6 10-15 8-10 <0,5 26-28 0,15-0,25

No N.A. <1 10-3 - 10-4 20-30 15-35 - 30-32 0,00-0,10

No N.A. <1 10-7 8-12 5-10 1,0-1,6 28-30 0,15-0,25

No N.A. <1 10-4 12-18 8-12 0,0 30-32 0,00-0,10

No N.A. 5-10 10-8 4-8 2-5 0,1-0,6 24-26 0,20-0,30

No N.A. 0-2 10-7 6-8 2-6 0,5-1,0 24-26 0,15-0,25

No N.A. <1 10-4 8-15 6-12 <1,0

0,5 N.A. <1 10-7 15-30 10-20 2,0-4,0 26-28 0,20-0,30

No N.A. <1 10-3-10-4 >25 >20 <0,5 32-34 0,10-0,15

No N.A. <1 10-5 8-18 6-14 <1,0 28-30 0,15-0,20

No N.A. <1 10-2 >50 >50 0 40-45 0,0

No N.A. <1 10—8 14 - 25 7-10 1,0-2,0 28-30 0,20-0,30

0,5-1,0 N.A. <1 10—8 >40 >40 5,0-10,0 25-28 0,30-0,40

No N.A. <1 10-3 >30 >30 0,0 32-34 0,00-0,10

No N.A. <1 10-3 >50 >30 0,0 32-34 0,00-0,15

0,5-1,0 N.A. <1 10—8 >50 >30 5-15 28-30 0,30-1,00

No N.A. <1 10-5 >25 >30 - 28-30 0,00-0,16

Si N.A. -XA1 <1 10-5 15-35 >15 - 22-25 0,00-0,15

No N.A. <1 10-5 >50 >50 - 32-42 0,00-0,6

No N.A. <1 10-5 >25 >30 - 28-30 0,00-0,16

No N.A. <1 10-5 >30 >30 - 30-34 0,00-0,15
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Agraïments 

Els autors volem agrair en primer lloc a l’equip de Geomar per l’inestimable ajuda en l’elaboració i recerca 
de dades d’un gran nombre d’informes geotècnics redactats durant els darrers vint anys. A en Pere 
Valero de Geotec-262, en Jordi Jubany i als professors Josep Maria Salvany i Santi Riera per la documentació 
i fotografies facilitades. A l’Arxiu Municipal de Barcelona, l’Arxiu de Port de Barcelona i l’Arxiu Nacional 
de Catalunya per les fotografies antigues. Finalment, a en Miquel Vilà per les revisions i orientacions en 
el desenvolupament d’aquest article.

TAULA 2. Taula resum de paràmetres geotècnics de mostres de roques. Observacions: 
 

1 Barres cimentades intercalades entre les sorres holocenes litoral; 2 Nivells cimentats intercalats dins del 
Tricicle de Barcelona; 3 Es poden classificar com sòls granulars densos (vegeu Taula 1); 4 Vegeu propietats 
a la Taula 1; 5  Es troben intercalades dins la sèrie del Silurià i Devonià; 6 Es troben intercalades dins la sèrie 
del Cambroordovicià; 7 Generalment tenen propietats molt variables i de mala qualitat.

Unitat principal Litologia Densitat 
(t/m3)

UCS 
(MPa)

Brasiler 
(MPa)

PLT 
(MPa) Duresa C. CAI Schimazek RQD SPT RMR

Holocè Gresos i microconglomerats1 2,10-2,20 5-20 - 2-4 30-50 2,0-2,5 - >80 >50 -

Plistocè Crostes carbonàtiques2 2,15-2,25 10-20 - 0,2-1 20-40 0,4-1,2 0,1 20-40 >50 -

Miocè Gresos i conglomerats 2,25-2,30 20-60 4-15 3-5 50-80 2,0-2,5 1-4 >80 >50 50-65

EL SUBSTRAT PALEOZOIC

Cambroordovicià Pissarres i fil·lites3 2,50-2,60 1-14 0,7-2 0,1-2 10-30 0,4-1,2 0,04 <10 25 a >50 35-42

Silurià, Devonià  
i Carbonífer

Pissarres ampelítiques (sòls)3 2,20-2,50 1-4 0,4-2 0,1-2 0-20 0,4-1,2 0,04 0-10 >50 <30

Calcàries 2,30-2,70 10-30 1-6 1-3 40-60 0,5 0,02 25-75 >50 45-60

Gresos 2,50-2,70 12-20 0,5-2,5 3-5 40-60 1,6-2,5 0,4 40-70 >50 40-50

Roques ígnies

Granit meteoritzat4 2,20-2,40 1-4 0,4-2 0,1-2 0-20 1,2-2,0 0,8-1,5 0-20 >50 40-45

Granit no meteoritzat (I,II,III) 2,40-2,70 45-150 6-14 2-5 80-100 2-4 4-8 70-80 >50 55-75

Roques filonianes 2,60-2,70 60-85 11-16 2-5 80-100 2-4 4-8 40-90 >50 50-65

Aurèola de  
metamorfisme  
de contacte

Fil·lites pigallades3 2,50-2,60 1-14 0,7-2 0,1-2 10-30 0,4-1,2 0,04 <10 25 a >50 35-42

Cornianes 2,60-2,80 12-20 2-10 1-2 45-100 0,3-1,3 0,04-0,08 20-40 >50 40-50

Altres roques

Gresos i conglomerats 2,50-2,70 10-20 0,5-3 2-4 40-60 1,6-2,5 1-4 35-65 >50 40-50

Lidites5 2,60-2,80 30-60 - - 80-100 3,5-4,2 4-8 25-45 >50 50-60

Quarsites6 2,60-2,80 50-80 10-15 2-5 80-100 >4,0 >10 40-70 >50 50-65

Roques calcosilicatades6 2,60-2,70 20-40 4-10 1-4 40-80 1-4 1,5-4 40-60 >50 50-60

Milonita. Bretxa de falla7 1,90-2,50 0,4-4 - - <20 0,4-1,6 0,04 0-25 25 a >50 <30
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UCS = Unconfined Compressive Strength o Compressió Simple; PLT = Point Load Test o Índex de Càrrega Puntual;  
Duresa C. = Duresa Cerchar; CAI = Cerchar Abrassivity Index.
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Caracterització geotècnica  
dels dipòsits litorals de la ciutat de Barcelona 

Albert Ventayol1
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Resum 

Aquest capítol tracta de la geotècnia de la zona litoral de 
Barcelona, la qual inclou importants edificacions i infraes-
tructures, com els edificis de gran alçada de Diagonal Mar, 
les torres de la Vila Olímpica, o l’edifici W (hotel Vela), i 
totes les instal·lacions portuàries. 
Després d’una introducció en la geologia litoral i deltaica, 
així com un repàs de les característiques hidrogeològiques 
de la zona, s’exposen les metodologies de reconeixement 
geotècnic més adients en aquest ambient, i es caracte-
ritzen els sediments existents, que sovint són de baixa 
resistència i alta deformabilitat. El capítol s’acaba amb 
una exposició d’alguna de les problemàtiques geotècni-
ques específiques lligades a les obres que es desenvo-
lupen en aquest sector. 

Paraules clau: Geotècnia, Sondeig, CPTU, Pressiòmetre, 
Dilatòmetre DMT, Precàrrega, Assentament, Deformabilitat, 
columna de grava, delta, Llobregat, Besòs, Cagalell, Mont-
juïc, Barceloneta, Port de Barcelona.

Abstract: Geotechnical characterization  
of the coastal deposits of the city of 
Barcelona 

 
This chapter deals with the geotechnics of Barcelona’s 
coastal area, which includes important buildings and in-
frastructures, such as the high-rise buildings of Diagonal 
Mar, the towers of the Olympic Village, or the W building 
(Vela hotel), and all the port facilities. 
After an introduction to coastal and deltaic geology, as 
well as a review of the hydrogeological characteristics of 
the area, the most appropriate geotechnical survey meth-
odologies for this environment and the existing sediments 
are presented. These soils are properly characterised as 
they are often of low strength and high deformability. The 
chapter ends with an explanation of some of the specific 
geotechnical problems linked to the works being carried 
out in this sector. 

Keywords: Geotècnia, Sondeig, CPTU, Pressiòmetre, Di-
latòmetre DMT, Precàrrega, Assentament, Deformabilitat, 
columna de grava, delta, Llobregat, Besòs, Cagalell, Mont-
juïc, Barceloneta, Port de Barcelona.

1 Bac i Ventayol Geoserveis SL. Carrer Àvila 138, 08018 Barcelona  
albert.ventayol@gmail.com 
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1. Introducció 
La geotècnia analitza la interacció entre les infraestructures, edificis i altres obres, i el terreny. Les obres 
d’arquitectura o enginyeria reposen o es construeixen en el subsol, i aquest reacciona davant d’elles, en 
forma de deformacions degudes als canvis de tensió o pressió causades per les primeres. Cal que 
aquestes deformacions siguin admissibles per les pròpies infraestructures, i que tampoc causin perjudicis 
a equipaments o edificis propers. 

En aquest capítol s’examinen les característiques geotècniques del subsol de les zones litorals de la 
ciutat, i es fa un recull de les tècniques d’investigació geotècnica més adients en aquests sectors. 

El litoral barceloní s’estén entre el Port Fòrum, al voltant d’1,0 km al sud de la desembocadura del 
Besòs, i l’antiga desembocadura del Llobregat a l’extrem meridional. La longitud del front marítim és de 
12 km, i al seu llarg es desenvolupen les platges urbanes; el barri de la Barceloneta; el sector marítim del 
casc antic de la ciutat i de la muntanya de Montjuïc, i el Port de Barcelona (Fig. 1). 

Figura 1. El litoral de Barcelona des de Montjuïc. Wyngaerde, 1563. Es pot apreciar la muralla de mar i la absència de port.  
La Barceloneta tampoc existeix.

El context geològic ens situa a la zona distal dels deltes del Besòs i del Llobregat, amb un sector 
central on també hi ha antigues maresmes, i barres de sorra, producte del corrent litoral predominant, 
que va de nord-est a sud-oest. Excepte en algunes zones del casc antic i a Montjuïc, tot el subsol 
superficial és format per sediments holocens, recoberts al seu torn pels rebliments antròpics recents. 

Evidentment, la zona està totalment antropitzada, amb nombrosos edificis de grans dimensions i 
altura, com a la zona de Diagonal Mar, la Vila Olímpica o a la Platja de Sant Sebastià. També hi ha in-
fraestructures importants, com la Ronda Litoral o línies de Metro, així com la pròpia zona portuària. 

El Port de Barcelona ha experimentat en els darrers decennis un creixement espectacular (Fig. 2), 
centrat tant en el trànsit de mercaderies, productes petroquímics i passatgers, com en el turisme de 
grans creuers. De fet, aquest desenvolupament va portar el 2004 a desviar el curs del Llobregat cap al 
sud, per poder construir la gran terminal de contenidors del Moll Prat. 

Bona part del creixement portuari recent s’ha fet a base de guanyar terrenys al mar, amb la construcció 
primerament de nous dics que delimiten recintes formats per calaixos de formigó, i amb l’abocament posterior 
a l’interior dels recintes, de materials inerts diversos, des de pedraplens i esculleres, terres de diferent pro-
cedència, i/o rebliments hidràulics. Aquests darrers estan formats per sediments que es draguen del fons 
marí, es bombegen i transporten, i s’aboquen barrejats amb aigua en els recintes creats prèviament. 

El present treball parteix d’una base d’informació i coneixement derivada d’un gran nombre d’estudis 
geològics i geotècnics específics del litoral barceloní i el seu entorn realitzats al llarg dels darrers 50 anys. A 
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part, el treball també té en compte altres estudis d’aquest àmbit, de caràcter més acadèmic, com ara 
Ventayol et al. (2002), la caracterització dels sediments deltaics mitjançant piezocons de Ventayol et al. 
(2003) i Lafuerza et al. (2005), l’assaig de geologia urbana de la Ciutat Vella i el Poblenou de Riba i Colombo 
(2009), la correlació onshore-offshore dels dipòsits quaternaris proposada per Gámez et al. (2009), o els 
models geològics del Quaternari de Velasco et al. (2012), entre d’altres. 

Figura 2. Comparació de la morfologia del Port de Barcelona entre el 1956 i el 2020

2. Geologia dels dipòsits litorals 
A escala regional, la configuració geològica del front litoral barceloní es relaciona amb l’evolució neògena 
i quaternària de la conca catalano-balear. A l’àmbit de la plana litoral i la plataforma continental barcelonina, 
l’estructura cortical ve controlada per les falles normals d’orientació NE-SO del Vallès, Collserola i 
Barcelona, les quals defineixen una sèrie de blocs que progressivament s’enfonsen i s’aprimen cap a la 
Mediterrània. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, i entrant ja en el detall del subsol del litoral de la ciutat, aquest 
es desenvolupa majoritàriament en els semilòbuls dels deltes del Besòs al nord, i del Llobregat al sud. El 
bloc miocè de Montjuïc (189 m) i la seva continuïtat en el Mont Tàber (17 m) –on es va fundar l’antiga 
Bàrcino romana–, serveix en bona part de barrera entre els dos medis sedimentaris deltaics. 

2.1 Els àmbits deltaics  

Com tots els de la Mediterrània, són en part conseqüència de l’ascens d’uns 120 m del nivell del mar, 
en finalitzar la darrera glaciació. Són uns cossos sedimentaris que s’estima que s’han depositat al llarg 
dels darrers 12 000 anys, durant l’Holocè. 



214

Geologia de la ciutat de Barcelona

Això no vol dir que anteriorment no hi hagi altres cossos deltaics pleistocens, que prenen un important 
desenvolupament, pel que fa a superfície ocupada i gruix de sediments, a partir de l’actual línia de costa 
en direcció al mar. 

Aquestes estructures deltaiques antigues se situen generalment a més de 65 m de profunditat, i com 
que la seva repercussió en la geotècnia és escassa, pel fet que a més contenen abundants nivells 
granulars densos, no n’aprofundirem més en el seu estudi. 

A la seva part emergida, els deltes del Llobregat i del Besòs presenten una morfologia planera amb 
pendents inferiors a l’1%, i situats generalment a cotes absolutes inferiors als 10 m, i de menys de 5 m 
en el propi litoral. El Delta del Besòs té una superfície total d’uns 15 km2, mentre que el del Llobregat és 
clarament més gran, ja que ocupa 92 km2. 

Entre els diferents tipus de sediments deltaics hi ha argiles i llims de la plana d’inundació, argiles di-
positades en maresmes, sorres i graves fluvials, sorres del front deltaic, argiles i llims del prodelta, i també 
sorres litorals i de platja. El gruix total és proper a 65 m en el Llobregat, i de 55 m en el Besòs. Aquests 
gruixos són a la pròpia línia de costa, i disminueixen terra endins. 

La successió sedimentària d’ambdós deltes en síntesi es pot estructurar en quatre nivells: 

– Nivell detrític inferior, amb gruix que sovint és inferior a 5,0 m, format per còdols poligènics rodats, 
amb matriu sorrenca, i que representa la sedimentació fluvio-litoral quan el nivell del mar era més 
baix durant el Plistocè superior. Constitueix un aqüífer captiu, l’aqüífer profund dels deltes. 

– Nivell intermedi de sediments del prodelta (falca semipermeable que confina el nivell precedent). 
Són els dipòsits de prodelta, constituïts per argiles llimoses i llims (sorrencs o argilosos), de coloració 
gris. Aquest nivell s’aprima en forma de falca a la zona proximal deltaica, i a les zones marginals, 
però pren una àmplia extensió lateral i vertical a la zona submergida, on pot arribar als 40 m de 
gruix en el cas del Llobregat, i a 20-25 m de potència a la zona propera a la desembocadura del 
Besòs. 

– Nivell detrític superior. Sorres mitges i grosses, i algun nivell de graves, força netes, que representen 
l’avenç fluvio-litoral progradant per damunt del prodelta. Són la seu de l’aqüífer superior, que nor-
malment és de tipus lliure, excepte si queda confinat per la unitat superficial. A la base d’aquesta 
unitat sorrenca, i per damunt dels sediments del prodelta, sovint hi ha una capa de transició de 
sorres fines amb forces intercalacions de llims argilosos. 

– Nivell superficial. Argiles i llims de la plana d’inundació deltaica, que també inclou els sediments de 
les maresmes delimitades per la pròpia dinàmica deltaica, o per barres sorrenques litorals. 

2.2 La Barceloneta 

El barri de la Barceloneta està edificat sobre una estructura sedimentària molt recent (Fig. 3), que no 
existia a l’època medieval. L’any 2008 es va descobrir un derelicte (restes d’una embarcació) que es 
va batejar com a Barceloneta I, a 5,0 m de profunditat, en unes obres d’excavació de soterranis al 
costat sud de l’estació de França. El vaixell era d’origen basc o cantàbric i es va datar del segle XV. 

De fet, Barcelona no tenia port en aquella època i no va ser fins a meitat del segle XV quan es va 
construir una primera estructura portuària, en connectar la platja amb una barra sorrenca o “tasca”  
–l’Illa de Maians– que hi havia davant del baluard de Migjorn, a prop i davant d’on hi ha l’edifici de la 
Llotja. 

Aquesta construcció perpendicular a la línia de costa va provocar que s’alterés el corrent marí litoral, 
que recordem era i és globalment de NE a SO. Com a conseqüència, van dipositar-se sorres al nord-
est del port, mentre que per la disminució d’aportació sòlida s’erosionava la platja al sud-oest. 

Amb el temps, cap a principi segle XVIII, s’havia ja format una gran platja sorrenca, sobre la qual es 
construiria el barri de la Barceloneta, on forçadament es van traslladar els habitants del barri de la 
Ribera, desallotjats per la destrucció de les seves cases, enderroc que va seguir als fets de 1714. 

Aquestes sorres recents reposen damunt sediments litorals sorrencs més antics de la part distal 
del Delta del Besòs (Fig. 3). 
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2.3 El litoral de Montjuïc i Ciutat Vella 

El delta del Besòs, així com els sediments litorals associats, es prolonga cap al sud-oest, per sota de les 
sorres recents de la Barceloneta, però la seva continuïtat es veu interrompuda a la pròpia línia de costa 
per la presència de la muntanya de Montjuïc i la prominència del Mont Tàber, ambdues formades per se-
diments Miocens. 

La falla normal del Morrot, paral·lela a la costa, submergeix sota les aigües el bloc sud-oriental d’aquesta 
falla. El 2012, uns sondatges perforats a prop de la zona d’aparcament de TCB van detectar la presència 
de la unitat de margues de Miramar a la cota -22,0 m sota el nivell del mar, la qual cosa implica un salt 
de la falla d’uns 200 m (Fig. 4). 

D’altra banda, un sondatge efectuat a la rotonda d’entrada al pont mòbil de Porta Europa, així com 
uns altres sondatges efectuats a poca distància, per a la construcció de la Terminal Grimaldi del port, van 
detectar el basament de pissarres i fil·lites grises paleozoiques alterades, a la cota absoluta -28 m, per 

Figura 3. Tall paral·lel a la costa entre la Barceloneta i el Port Fòrum. S’aprecia un menor gruix de les argiles i llims de prodelta,  
en direcció a la Barceloneta, on queden en part substituïdes per sorres fines llimoses.

Figura 4. Margues de Miramar (Miocè), entre 36-39 m de fondària, a les oficines de TCB (esquerra); 
 i pissarres paleozoiques sota la Terminal Grimaldi, entre 30-33 m de profunditat (dreta).
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sota de les sorres holocenes (Fig. 4). És a dir, el Miocè de Montjuïc es recolza en aquest sector directament 
sobre el basament paleozoic. La falla del Morrot passaria entre els dos punts citats. Les aigües banyaven 
directament els afloraments miocens de Montjuïc, i probablement també el sector sud-oriental del Mont 
Tàber, sobre el qual es va construir la Bàrcino romana. 

Entre els dos relleus muntanyosos esmentats, a la part baixa del Raval i de Ciutat Vella, es va 
desenvolupar durant l’Holocè un sistema de maresmes, probablement separades del mar per un cordó 
sorrenc, com el que hi ha sota el monument a Colom. 

Es tracta de la maresma del Cagalell, que va ser funcional fins a l’inici de l’Edat Mitjana, i que va ser 
reblerta després per les aportacions de les rieres que baixaven de Collserola. 

Aquesta maresma ocupava, en el seu desenvolupament màxim, bona part de l’espai delimitat pel Paral·lel, 
el Carrer de Sant Pau i el Carrer de Nou de Sant Francesc, ja en el costat occidental de la Rambla. 

Els seus sediments presenten potències que arriben fins a la cota absoluta -14 a -17 m sota el nivell 
del mar. Reposen damunt d’argiles detrítiques vermelloses i graves subanguloses de pissarra amb matriu 
argilosa del Plistocè, mentre que en profunditat el basament és format per una alternança entre margues, 
argil·lites i sorres del Miocè. Aquest Miocè, que configura el basament de Ciutat Vella, forma un bloc 
enfonsat entre Montjuïc i el Mont Tàber, amb probable presència de falles perpendiculars a la costa. A 
l’alçada de la Rambla del Raval/Carrer de Sant Pau, el Miocè se situa al voltant de la cota absoluta -30 m. 

Els sediments del Cagalell estan formats per argiles grises les quals, a la seva zona central, contenen 
argiles negres clarament orgàniques, amb presència de nivells de torba. 

Al front marítim, la llacuna estava limitada per una barra de sorra litoral, com la que es detecta sota el 
monument a Colom, i també sota la Ronda Litoral. 

Les datacions C14 dels sediments orgànics de la base del Cagalell donen una edat de l’ordre de 
10 000 anys cal BP, mentre que a l’època romana la llacuna va començar a deixar de ser funcional, ja 
que hi ha restes d’aquella època per damunt de les argiles grises. 

Al Cagalell hi anaven a parar diverses de les rieres que baixaven cap a Ciutat Vella: Magòria, Valdonzella, 
Creu d’en Malla i la de Malla, que era la de la Rambla. Els sediments d’aquestes rieres van anar reblint 
la llacuna, que a la seva superfície presenta un nivell d’argiles marró amb presència de sorres i graves 
subrodades de pissarra (la roca majoritària en l’àrea font de moltes d’aquestes rieres) (Fig.5). 

Figura 5. Tall geològic 
de la Llacuna  

del Cagalell, seguint  

la Rambla del Raval, 
fins a Colom.
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A l’àmbit del Cagalell, quasi bé 15 m de sediments lacustres es van acumular al llarg d’uns 6 000 anys, 
la qual cosa indica una taxa de sedimentació de 2,5 mm/any; probablement una mica més gran a la 
realitat, ja que les argiles s’han anat consolidant i compactant pel seu propi pes al llarg del temps (Fig. 6). 

Figura 6. Cotes absolutes de base dels sediments  
de maresma del Cagalell.

2.4 Els rebliments antròpics 

A totes les ciutats amb una llarga història se sol produir un creixement topogràfic amb el temps. Així 
doncs, quan les edificacions històriques d’una determinada època deixen de ser funcionals i són o 
resulten enderrocades, la següent ocupació s’emplaça directament sobre les restes de la primera, ge-
nerant-se doncs una capa superficial de rebliment antròpic. Això explica en part el fet que les restes 
romanes de la ciutat, o altres de més modernes, com l’espai històric del Born (segle XVIII), se situen a 
cotes topogràfiques inferiors a les actuals. 

Altres vegades aquests rebliments són a causa d’anivellar el terreny, per regularitzar els desnivells pre-
existents, i també a la pròpia línia de costa, per tal de guanyar terreny ferm al mar. 

Sovint aquests rebliments (excepte els portuaris moderns) estan construïts amb materials poc desitjables 
des del punt de vista geotècnic, amb presència de restes de runes o altres deixalles, barrejades hetero-
gèniament amb terres. 

En general, al litoral de Barcelona, aquests reblerts presenten gruixos de 2-4 m, però a la zona portuària 
i també al tram entre Vila Olímpica i Port Fòrum, el gruix pot ser fàcilment de 22 m al port, i de 8-10 m al 
tram esmentat. 

Bona part del litoral del Poble Nou, i també determinats indrets de la zona portuària, van estar ocupats 
durant el segle XIX i fins a més de la meitat del segle XX per indústries de tot tipus, que generaven o 
utilitzaven productes químics diversos, olis, hidrocarburs, dissolvents o substàncies amb metalls pesats. 

Aquesta és la raó per la qual actualment el subsol més superficial de la zona litoral presenti importants 
problemes per contaminació, la qual cosa obliga a una correcta gestió de les terres afectades, ja sigui 
retirant-les a abocadors especials, o efectuant processos de remediació in situ. 

2.5 Apunt hidrogeològic 

En condicions naturals, el flux d’aigua subterrània sota la ciutat és de terra cap a mar i, per tant, a la zona 
litoral seria normal trobar el nivell freàtic al voltant de la cota 0,0 a +1,0 m. 

El nivell detrític superior d’ambdós deltes, format per sorres clarament permeables, és la seu d’un 
aqüífer, generalment de caràcter lliure. 
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Tanmateix, durant els darrers 150 anys, la progressiva industrialització en determinades zones, sobretot 
del Delta del Besòs, en el sector de Poble Nou, va portar a la perforació de nombrosos pous de captació 
d’aigua subterrània, tant d’aquest aqüífer superior, com de l’aqüífer profund, a les sorres i graves situades 
sota la falca d’argiles llimoses del prodelta que són poc permeables. 

La sobreexplotació dels aqüífers va portar a un descens dels nivells piezomètrics, especialment a les 
dècades dels anys 1940 i 1970, provocant un descens del nivell de l’aigua, per sota del nivell del mar. 
Això va portar a una inversió del sentit de flux de l’aigua subterrània, del mar cap a terra, facilitant la 
penetració d’aigua salada, amb la conseqüent salinització de les aigües freàtiques. 

La contaminació de les terres superficials per les activitats industrials del passat i també algunes de 
ben actuals, tal com s’ha exposat anteriorment, també afecta les aigües subterrànies, la qual cosa 
comporta que sigui precisa una correcta gestió de l’aigua, especialment quan hi ha obres que penetren 
o interaccionen amb el nivell freàtic. 

Un fet rellevant a la història del port és de la dècada dels anys 1970 durant l’excavació d’un sector 
del Delta del Llobregat per tal de disposar d’una dàrsena interior. Aquesta excavació va suposar que la 
línia de mar penetrés terra endins, de manera que es va facilitar la salinització d’una part dels aqüífers del 
Delta del Llobregat, que ja estaven afectats per la sobreexplotació. 

3. Geotècnia 

3.1 Mètodes geotècnics adequats al litoral de Barcelona 

No hi ha un sol mètode que es pugui considerar exclusiu per al reconeixement geotècnic d’un determinat 
territori. 

Des de la geofísica amb totes les seves tècniques i variants: sísmica, elèctrica, etc., fins a la perforació 
de sondatges a rotació amb extracció de mostra continua, hi ha una multitud de mitjans per al correcte 
reconeixement de les característiques del subsol. 

Tanmateix, el litoral de la ciutat de Barcelona presenta una sèrie de particularitats litològiques i geo-
tècniques que fan que es pugui aconsellar emprendre la investigació utilitzant tècniques concretes ade-
quades. 

Sondatges 

El mètode més tradicional és la perforació de sondatges a rotació, amb bateria i extracció de mostra 
continua (Fig. 7). 

Figura 7. A l’esquerra, exemple de perforació de sondatge a la nova bocana nord, al Port de Barcelona.  
A la dreta, exemple d’una caixa de testimonis d’un sondatge fet a un sector del dic de l’est entre 33-36 m de profunditat.  

S’observen uns llims argilosos i sorrencs i mostra inalterada amb tub Shelby de 35,0 a 35,6 m.
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La perforació es fa amb un tub (bateria) equipat a la seva base amb una corona de tall, generalment 
amb puntes de widia, de manera que la mostra es va introduint a la bateria. La longitud de la bateria en 
els sondatges geotècnics és habitualment d’1,5 m i, un cop està plena, s’extreu la maniobra a la superfície 
i es col·loca el terreny en caixes de mostres, degudament identificades, per a ser fotografiades i testificades 
en la seva litologia i altres característiques geomecàniques. 

A intervals regulars, es porten a terme assajos SPT (Standard Penetration Test), que consisteixen en 
clavar un tub de dimensions concretes en el fons del sondatge, mitjançant la caiguda d’una massa amb 
un pes i alçada de caiguda normalitzats. Es comptabilitza el nombre de cops necessaris per clavar 4 
trams de 15 cm de longitud cadascun, i es denomina com a valor N a la suma dels dos valors centrals.  

Val a dir que d’acord amb la normativa vigent UNE-EN ISO 22476-3, els resultats de l’assaig s’han 
de corregir, cosa que no sempre es fa al nostre país, la qual cosa porta a resultats conservadors i a un 
sobredimensionat de fonaments i altres estructures. Cal doncs millorar aquest aspecte si es vol una 
geotècnia eficient. 

També s’obtenen mostres inalterades, en les quals s’intenten conservar les característiques de densitat, 
humitat i estructura del terreny per a la seva caracterització al laboratori geotècnic. 

En els nivells argilosos de prodelta es recomana la utilització d’aparells de mostreig de paret prima 
(per evitar la distorsió del terreny), com és el tub Shelby, o encara millor els aparells de pistó fix tipus 
Osterberg o similars. 

Assaig CPTU 

En els terrenys litorals de Barcelona, una tècnica de reconeixement geotècnic ideal és l’assaig CPTU 
(Cone Penetration Test, amb lectures de la pressió intersticial, U) (Fig. 8). 

Es tracta de la penetració estàtica d’un tren de varetes, equipades en la seva base amb una punta 
cònica que conté una sèrie de sensors que mesuren, cada 2 cm de profunditat, els següents paràmetres: 

– Resistència en punta, qc, mesurada en el con terminal. 
– Fricció lateral, fs, mesurada en un maneguet existent sobre la punta. 
– Pressió intersticial, u, mesurada a través d’una pedra porosa sobre el con. 
– Inclinació de les barres. 

La resistència en punta qc ha de ser corregida en funció de les característiques geomètriques del con, 
i del valor de la pressió u, obtenint la resistència en punta corregida, qt. 

Figura 8. Esquema  
del funcionament  
dels assaig CPTU.
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La pressió intersticial que es genera durant la penetració, en sorres, no excedeix la pressió hidroestàtica 
teòrica, deguda a la profunditat sota el nivell freàtic, ja que els materials granulars són comparativament 
permeables, i l’aigua pot fluir fàcilment, en el seu necessari desplaçament causat per la penetració. 

En canvi, en sediments argilosos i poc permeables, l’aigua no es pot moure amb facilitat durant la pe-
netració, i per això es produeix un augment de la pressió intersticial, per damunt de la pressió hidrostàtica 
teòrica. 

A més, en materials sorrencs litorals, la resistència en punta acostuma a ser més elevada que en els 
sediments argilosos del prodelta o de les maresmes superficials. 

D’altra banda, es defineix un índex de fricció, Fr= qt/fs, que resulta més alt en els sediments cohesius 
i més baix en els granulars. 

Aquests factors, conjuntament, permeten identificar els canvis litològics que es produeixen en el medi 
litoral. I cal recordar que les dades són cada 2,0 cm de profunditat, o menys si així es desitja. 

Figura 9. Exemple dels resultats d’un assaig CPTU realitzat  
a l’antiga desembocadura del Llobregat. Fins als 32 m de profunditat són sorres,  

especialment denses a partir de 12 m. En elles la pressió intersticial es manté  
igual a la hidroestàtica. A partir de 32 m, en les argiles del prodelta, la resistència  

en punta és baixa i la pressió intersticial augmenta, ja que durant  
la ruptura l’aigua no pot migrar fàcilment.

Figura 10. Perfil perpendicular a la Ronda Litoral  
en l’edifici Illa del Mar, a prop de Diagonal Mar.  

S’observa la posició de les margues pliocèniques,  
i la bona continuïtat dels nivells argilosos  
del prodelta, definits també pels CPTU.

Així doncs, la correcta interpretació dels assaigs CPTU permet elaborar columnes litològiques amb 
una precisió centimètrica, amb identificació de capes de petit gruix, sovint no detectades en sondatges 
convencionals (Fig. 9).  

Una adequada combinació entre sondatges i assajos CPTU permet efectuar perfils geològics de detall 
(Fig. 10). 
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Si durant l’execució de l’assaig es deté la perforació en una capa cohesiva, es pot fer un assaig de 
dissipació, en el qual s’enregistra, en funció del temps, el descens de la pressió intersticial fins a valors 
propers a la pressió hidroestàtica teòrica. 

L’assaig CPTU permet, a més, determinar una sèrie de paràmetres geotècnics rellevants. En sorres 
dóna informació quantitativa sobre la densitat, l’angle de fricció, el mòdul de deformació o el mòdul 
edomètric. En argiles i llims dóna informació quantitativa sobre la densitat, la cohesió no drenada, el 
mòdul edomètric o el grau de preconsolidació OCR. 

Assaig DMT, dilatòmetre Marchetti 

Consisteix en una paleta plana que es clava en el terreny al fons del sondatge i està proveïda d’una fina 
membrana metàl·lica circular que es pot expandir horitzontalment en el sòl mitjançant gas a pressió 
(Fig. 11). 

Es determina la pressió A requerida per iniciar el moviment de la membrana, i la pressió B per a un des-
plaçament d’1,1 mm al centre de la mateixa. Normalment, l’assaig es repeteix cada 20 cm de profunditat. 

Figura 11. Esquema de funcionament  
del dilatòmetre Marchetti.

Figura 12. Resultats de 4 perforacions amb DMT efectuades  
a la zona de APM Terminal.

S’ha demostrat que l’assaig DMT ofereix bons resultats per a la caracterització geotècnica del litoral 
barceloní. A partir de l’assaig es determina: el tipus de sediment, la densitat, el mòdul edomètric i, en el 
cas d’argiles/llims, a més a més la cohesió no drenada, el coeficient d’empenta en repòs, i el grau de 
preconsolidació (Fig. 12). 
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Assaig pressiomètric 

L’assaig pressiomètric consisteix en col·locar una sonda a la cota desitjada, a l’interior d’un sondatge, 
i dilatar-la radialment, fins a obtenir –idealment– la ruptura del terreny. S’enregistra la pressió aplicada per 
la sonda al terreny i les deformacions obtingudes, ja sigui radialment o de forma volumètrica (fig. 13). 

Amb aquest assaig s’obté la pressió límit o de ruptura, la pressió de fluència a partir de la qual les de-
formacions són plàstiques, i el mòdul de deformació. 

En el subsol litoral un desavantatge és el fet que, en principi, la sonda s’ha d’introduir en un tram de 
perforació estable, on les parets del sondatge no es col·lapsin, i això pot ser impossible a les sorres. La 
solució és o bé la utilització de sondes autoperforants, cares i poc usades, o bé l’ús de sondes clavades, 
protegint-les exteriorment amb làmines metàl·liques. 

Figura 13. a) Sonda Menard, que pot 
arribar a 100 kg/cm2 de pressió.  

b) Sonda amb protecció  
de làmines metàl·liques.  
c) Sonda PRD Igeotest  

amb mesura radial.  
d) Gràfic de camp d’un assaig 
registrat amb equip GeoBox.

3.2 Geotècnia dels sediments granulars litorals 

En aquest apartat fem referència a les característiques geotècniques de les sorres de l’aqüífer superior 
deltaic del Llobregat i del Besòs, així com a les sorres de les barres litorals. 

Són sorres de gra mig a gros que, de vegades, poden intercalar nivells de graves rodades litorals o 
fluvials. Són de quars, feldespat i bioclastos, relativament netes, de força a molt rodades, amb percentatges 
de partícules fines inferiors al 15%. La classificació global USCS és SP o SW. 

Són sediments permeables, pràcticament sempre saturats, de cohesió nul·la i angle de fricció entre 
32-38º. La densitat aparent se sol trobar al voltant de 2 Tn/m3. 

El valor SPT de camp se sol situar entre N=10-30 i, per tant, són mitjanament denses. Amb el CPTU 
la resistència en punta se situa entre 10-20 MPa, amb mòduls de deformació entre 25-50 MPa. 

Quan aquestes sorres són superficials es poden proposar fonaments directes, ja siguin sabates o 
llosa. Quan aquestes sorres són profundes, sota rebliments o argiles de baixa resistència, es podem 
plantejar solucions de fonamentació mitjançant pilots. S’ha d’estudiar sempre el gruix d’aquestes sorres, 
ja que per sota hi poden haver argiles o sorres llimoses, que podrien generar assentaments perjudicials 
tant en lloses com en grups de pilots. 

També entrarien en aquest apartat les graves profundes dels deltes, tot i que aquestes, pel fet que es 
situen a més fondària, són més resistents i s’estima que són indeformables per als projectes usuals. 
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3.3 Geotècnia dels sediments cohesius litorals 

Es tracta de les argiles i llims de les planes d’inundació deltaica, les argiles grises del Cagalell i les 
argiles llimoses dels prodeltes. 

Són sediments cohesius en els quals el percentatge de partícules fines arriba a valors >95% en algunes 
capes. La plasticitat sol ser de tipus baix a mig, amb un límit líquid usualment inferior a 40. La humitat 
natural és superior al límit plàstic –excepte a la zona més superficial i no saturada de la plana d’inunda-
ció–, i la densitat aparent es troba entre 1,85-1,95 Tn/m3. La classificació USCS és CL, amb nivells ML 
quan la capa és més llimosa. 

A les capes superficials de la plana d’inundació el sediment està clarament preconsolidat i la resistència 
a compressió simple pot ser de 0,1-0,2 MPa. 

Les argiles del prodelta estan normalment consolidades o amb una lleugera preconsolidació. La 
cohesió no drenada segueix una llei determinada per la relació cu=0,25σ’, on σ’ és la tensió vertical 
efectiva a la cota considerada. 

En els assajos CPTU, les argiles del prodelta presenten inicialment resistències en punta de 0,7-1,0 
MPa, que augmenten en profunditat, pel confinament més elevat. 

En els assajos de dissipació són freqüents els valors del coeficient de consolidació horitzontal de 
Ch=0,01-0,05 cm2/s. 

En el prodelta poden ser abundants les petites intercalacions de nivells de sorra fina; la qual cosa té 
com a conseqüència el fet que els temps de la consolidació primària i, per tant, els assentaments, no 
siguin tan llargs com serien sense aquestes capes sorrenques. Tanmateix, són argiles on la consolidació 
secundària pot ser significativa. 

L’índex de porus (e0) se situa generalment entre 0,8 i 1,1, i els valors Cc/(1+e0) entre 0,10 a 0,15. (Cc= 
índex de compressió edomètric). 

4. Problemàtiques geotècniques específiques 
Els desenvolupament d’obres i infraestructures a la franja litoral barcelonina comporta una sèrie de pro-
blemàtiques específiques, relacionades amb les característiques geològiques i geotècniques dels dipòsits 
que es troben en aquest àmbit, i que han estat descrits als apartats anteriors. 

Dues de les problemàtiques més rellevants estan relacionades amb la realització d’excavacions per 
sota del nivell freàtic i amb el guany de terreny a mar per a l’expansió de les zones portuàries. 

4.1 Excavacions sota el nivell freàtic en el litoral barceloní 

La normativa municipal obliga a preveure places d’aparcament subterrani en els edificis que es projecten 
i, donada la proximitat a la superfície del nivell freàtic, en moltes ocasions això implica que la construcció 
dels soterranis cal fer-la sota el nivell de l’aigua subterrània. Només en el cas de projectar un sol soterrani, 
segons la cota topogràfica de la rasant del carrer, la construcció no penetrarà sota l’aigua. 

En tots els altres casos, per dur a terme l’obra de manera correcta, cal fer un rebaix del nivell freàtic, 
per poder excavar els soterranis amb el terreny eixut. 

La metodologia a seguir passa sempre per construir, prèviament a l’excavació, unes pantalles perimetrals 
continues de formigó, fins a una profunditat suficient per poder contenir les parets, i per evitar el flux 
lateral d’aigua cap a la posterior excavació de l’obra (Fig. 14). 

Durant l’excavació, l’aigua haurà de passar per sota de les pantalles abans d’ascendir cap al recinte, 
on es bombejarà amb els pertinents pous de drenatge. Lògicament, com més fondes siguin les pantalles 
més recorregut han de fer els tubs de flux de l’aigua, la qual cosa redueix el cabal a bombar i la pressió 
hidroestàtica d’ascens. 
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Un cas ideal seria si les pantalles travessen un nivell argilós impermeable, ja que llavors les necessitats 
de bombament es redueixen dràsticament. 

Totes aquestes operacions no es poden escometre a la lleugera, perquè llavors els processos de si-
fonament i/o d’implosió de capes aqüíferes confinades poden causar accidents importants, com ja ha 
succeït en algunes ocasions al Poble Nou. 

És necessari doncs efectuar estudis hidrogeològics previs, que determinin els paràmetres hidrogeològics 
dels aqüífers: permeabilitat, transmissivitat i coeficient d’emmagatzematge. 

A partir d’aquests paràmetres es podrà modelitzar el flux d’aigua en el subsol, i preveure les necessitats 
de bombament per rebaixar el nivell freàtic de manera eficient i correcta. 

Aquests estudis comporten habitualment l’execució d’almenys un assaig de bombament, que inclou 
la perforació d’un pou, i de diversos piezòmetres al seu voltant. Un cop instal·lats es procedeix a un 
assaig de bombeig, generalment de 48 a 72 h de durada en el qual, en funció dels cabals extrets, es 
mesura el descens de nivell en els piezòmetres. 

Durant les obres cal col·locar també piezòmetres a l’exterior de les pantalles, per tal de verificar que 
el bombament a l’interior de l’obra no causa un descens perjudicial de la piezometria als edificis, voreres 
i instal·lacions existents a l’interior. Aquesta auscultació també ha d’anar acompanyada per un monitoratge 
dels moviments horitzontals i verticals del subsol, mitjançant inclinòmetres i extensòmetres. 

Figura 14. Drenatge d’una excavació al Poble Nou,  
amb soterranis sota el freàtic. S’observen les pantalles 

perimetrals de formigó, i 3 pous en fase  
de bombeig. (cortesia d’Anufra SL).

4.2 Ampliacions portuàries 

El Port de Barcelona està en continu creixement i aquest gairebé sempre es produeix guanyant terreny 
al mar. Aquestes expansions es porten a terme amb l’abocament controlat de terres sobre un fons marí 
que pot arribar a estar sota uns 20 m d’aigua. 

En la metodologia actual, el procés s’inicia amb la construcció a terra d’uns grans calaixos de formigó 
amb cel·les internes, amb mides que poden ser de 20*50 m de planta i 25 m de profunditat, amb una 
base de formigó al fons, que es porten flotant fins a la seva ubicació definitiva. Un cop allà s’enfonsen 
per l’aportació de terres a les cel·les, fins a reposar sobre un fons marí preparat mitjançant dragatge i 
formació d’una banqueta de graves. 

Aquests calaixos acaben formant un recinte que posteriorment és reblert amb terres inertes de diversa 
naturalesa, o amb un rebliment hidràulic, fins a formar una plataforma emergida i transitable. 

Aquest gruix important de terres que acaben reposant sobre el fons marí poden provocar problemes 
de capacitat portant i assentaments, sobretot quan el rebliment reposa sobre les argiles del prodelta. Cal 
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tenir en compte que les dimensions en planta de les plataformes són de centenars de metres i, per tant, 
els bulbs de pressió corresponents arriben a profunditats significatives que, com a mínim, afecten tota la 
columna de sediments holocens. 

A la Figura 15 es pot observar una zonació del subsol del port, on es diferencia una zona interna on 
el subsol és majoritàriament sorrenc, un sector intermedi amb presència sota les sorres anteriors de les 
argiles del prodelta, i una franja externa on sota l’aigua hi ha directament aquests argiles del prodelta, 
amb gruix creixent cap a l’offshore, on hi poden haver potències de més de 40 metres seguits de 
sediments compressibles. 

Figura 15. Zonació del subsol del port, i gruix previst de les argiles de prodelta.

La Figura 15 pot ser considerada com una zonació de risc geotècnic, ja que l’increment del gruix de 
sediments fins –argilosos i llimosos- cap al sud comporta una probabilitat més elevada de problemàtiques 
geotècniques en aquest sentit. 

Els assentaments que es produeixen a les argiles de prodelta, sota els més de 20 m de gruix de 
noves terres, són importants i fàcilment superen 1,0 m de magnitud. A més, el temps de consolidació 
pot ser llarg, en alguns casos es triga 1 any per assolir la consolidació primària, i més temps per a la se-
cundària. D’altra banda, la capacitat portant de les argiles grises no és gaire elevada, i el coeficient de 
seguretat enfront a la ruptura del terreny pot ser baix i, en qualsevol cas, més baix que no pas aquell que 
s’accepta habitualment en obres d’edificació. 

Per evitar tots aquests problemes, les solucions passen per una millora del terreny, ja sigui mitjançant 
columnes de grava o metxes drenants, que faciliten la migració lateral de l’aigua intersticial i afavoreixen 
uns temps més ràpids de consolidació; i/o amb tractaments de precàrrega, que consisteixen en una 
aportació suplementària de terres en alçada, deixant que el terreny s’assenti i es consolidi amb aquestes 
pressions, per després retirar la precàrrega quan els assentaments ja s’han produït (Fig. 16). Un cop fets 
aquests tractaments ja es podran construir les instal·lacions definitives, les quals no suposaran un augment 
de tensions respecte a les de la precàrrega. 
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Per a l’èxit de les mesures de millora del terreny cal una contínua auscultació dels assentaments que 
es produeixen, i també de la dissipació de les pressions intersticials. També dels moviments horitzontals 
que es poden produir. 

En conseqüència, cal instal·lar dianes de control topogràfic, plaques d’assentament, extensòmetres, 
inclinòmetres i piezòmetres de corda vibrant. 

No podem acabar aquest capítol sense esmentar l’incident que es va produir la nit de Cap d’Any de 
2006, quan es va produir la ruptura de la fase I de les obres de construcció del Moll Prat, al sud del port 
(Fig. 17). 

En aquell moment, una línia de calaixos de formigó de 600 m de longitud, i bona part del rebliment 
hidràulic que hi havia a l’interior del recinte, van experimentar un procés de ruptura del subsol, que va 
portar alguns dels calaixos a una distància horitzontal de 90 m, mentre que un gran sector de la zona ja 
emergida quedava de nou sota l’aigua. 

Figura 16. Precàrrega col·locada sobre un rebliment 
hidràulic en el Port de Barcelona.  

El tub corrugat en primer terme alberga una diana  
que permet monitorar els assentaments.

Figura 17. Ruptura 
Moll Prat 1-1-2007.
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Aquest incident geotècnic és probablement un dels més importants a la ciutat de Barcelona a part de 
l’enfonsament del Túnel del Carmel. La investigació geotècnica de les causes, i l’adopció i aplicació de 
les mesures de millora i reconstrucció van ser l’origen d’un endarreriment de 2 anys en l’execució final 
de les obres, a part de l’elevat cost econòmic que tot plegat va representar. 

Encara ara l’estudi del fenomen és objecte d’articles acadèmics, però sembla clar que la liqüefacció 
de les sorres llimoses del rebliment hidràulic va jugar un paper important en la ruptura (Fig. 18). 

Figura 18. Volcans de fang en un rebliment hidràulic, 
indicatius de liqüefacció, durant la perforació d’un sondatge  
i assaig CPTU al port.
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Resum 

El present article resumeix les principals característiques 
geotècniques de la línia 9 del metro de Barcelona (L9) res-
pecte a la construcció dels túnels emprant màquines tune-
ladores. De forma molt sintètica resumeix la planificació i la 
realització de les campanyes de reconeixement i analitza 
els encerts i els problemes de l’ús de les màquines tunela-
dores en entorns urbans amb una geologia complexa. Com 
a conclusions es fa incidència en la necessitat d’augmentar 
els estudis geotècnics en les fases inicials dels projectes i 
la necessitat d’integrar millor el coneixement del subsol en 
el disseny i l’execució de l’obra. El reconeixement del subsol, 
a més d’incloure el reconeixement del terreny, també ha de 
fer un esforç en la caracterització de les estructures soter-
rades. Tots aquests aspectes són especialment importants 
en el conjunt de treballs relacionats amb les grans obres 
subterrànies, sobretot aquelles que es construeixen en zones 
urbanes denses, com és la ciutat de Barcelona. 

Paraules clau: Geotècnia, Enginyeria geològica, zones 
urbanes, tuneladora, Línia 9 del metro, Barcelona

Abstract: L9 Geotechnical aspects of the 
layout. Lessons learned 2003-2011 

 
This article summarizes the main geotechnical characte-
ristics of line 9 of the Barcelona metro (L9) in reference to 
the construction of tunnels using tunnelling machines. In 
a very concise way, it summarizes the planning and the 
execution of geotechnical surveys and analyses the suc-
cesses and the problems related to the use of tunnelling 
machines in urban environments with a complex geology. 
As a conclusion, is emphasised the need to increase geo-
technical studies in the initial phases of the projects and 
the need to better integrate the knowledge of the subsoil 
with the design and execution of the projects. Subsoil cha-
racterization, beside to including terrain reconnaissance, 
have also to make an effort to describe underground struc-
tures. All these aspects are especially important in the 
whole of tasks related to the project of large underground 
works, in particular those that are built in urban areas. 

Keywords: Geotechnics, geological Engineering, urban 
areas, tunnel borer, Line 9 underground, Barcelona

1 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona 
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1. Introducció 
Aquest article deriva de la ponència que es va presentar l’any 2003 en el marc de les Segones Jornades 

del CRECIT d’Andorra titulada ‘Línia 9, Aspectes Geotècnics del traçat’ (Buxó, 2003) en la qual s’exposaven 
els aspectes geotècnics bàsics de la L9. Sobre l’esmentada ponència s’ha sobreposat el coneixement 
geotècnic adquirit per nombrosos equips de treball entre els anys 2003 i 2011, durant els quals es va 
portar a terme la fase principal de construcció. L’any 2011 les màquines tuneladores van quedar aturades 
i amb elles les prospeccions del subsol. En aquella data, el 2003, tot just s’iniciava l’obra i es preveia que 
la seva execució es podria realitzar en un termini de 5 anys amb un pressupost aproximat de 2 500 M€. 
La realitat però ha estat ben diferent; no es disposen de dades exactes de quant ha costat la L9; mentre 
algunes informacions periodístiques parlen d’un cost de 16 000 M€ (Pujol, 2011), la Sindicatura de Comptes 
de la Generalitat ha xifrat el sobre cost en un 251%, i situa el preu de l’obra en 5 942 M€, 4  656 dels quals 
estan executats i en servei, 340 estan executats però no en servei i la resta, 946, estan pendents d’execució 
(Sindicatura de Comptes de Catalunya, 2020). Als sobre costs cal afegir un fort endarreriment en els 
terminis d’execució de l’obra i de la posada en servei; actualment resta per perforar el túnel entre les 
estacions de Manel Girona i Lesseps (4km) i finalitzar nombroses estacions. Malgrat que s’ha aconseguit 
posar en funcionament algunes parts de la línia, el tram central no té prevista la seva finalització fins a l’any 
2029. Cal tenir en compte, tal com deien els planificadors de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), 
que fins que no s’aconsegueixi posar en funcionament el conjunt de la L9 aquesta no assolirà els objectius 
que s’havia proposat (les últimes estimacions els situen en una demanda de 100 milions de viatges anuals). 

La L9 (en sentit estricte L9 i L10) era l’actuació estrella i més ambiciosa del Pla Director d’Infraestructures 
de la Regió Metropolitana (PDI 2001-2010) (ATM, 2009). Els seus objectius eren dotar de servei de metro 
a tot un conjunt de barris de Barcelona i de l’àrea metropolitana amb una alta densitat de població i una 
forta activitat social i econòmica, que històricament havien quedat orfes de servei o bé que, degut a 
l’estructura radial de la xarxa, feia que sectors veïns es comuniquessin de forma poc eficient. Per això la 
L9 contemplava travessar tota l’àrea metropolitana barcelonina unint l’aeroport del Prat de Llobregat amb 
Santa Coloma de Gramenet i Badalona a través d’un traçat que creuava gairebé totes les línies de transport 
metropolità i preveia transbordaments multimodals amb el tren d’alta velocitat a la Sagrera i amb l’aeroport 
del Prat del Llobregat. El traçat original de la L9 tenia una longitud de 43 km, 44 estacions i 14 intercanviadors 
amb les línies de TMB, FGC, rodalies i tren d’alta velocitat (Fig. 1). Actualment les línies L9 i L10 tenen 
previstes 52 estacions repartides al llarg de 47,8 km (Autoritat del Transport Metropolità, 2020). 

Figura 1. Traçat original de la línia L9 l’any 2003 (font: ATM)
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2. Un disseny condicionat per la complexitat de la 
geologia i un accident 

 
El traçat de la L9 va haver de resoldre inicialment 3 condicionants principals: i) l’enclavament de les 

estacions; ii) l’encreuament d’estructures subterrànies (xarxa de metro, fonamentacions d’edificis, apar-
caments, etc.) i iii) superar el fort desnivell entre el punt més baix del traçat, situat a l’aeroport del Prat (3 
m), i el punt més elevat que es troba a la Plaça de Sanllehy (117 m). S’ha de tenir present que els traçats 
de túnel de metro han de complir unes exigències geomètriques tals com el radi mínim de les corbes i el 
pendent màxim en què poden operar els combois. A aquestes condicions s’hi sumaven les que imposava 
el mètode de construcció dels túnels, que en aquest cas es preveia, principalment, amb màquines tune-
ladores de secció completa. Tot això va provocar que, en determinats punts, els túnels i les estacions es 
projectessin a molta profunditat tractant-se d’un tren urbà (90 m en el punt de més cobertura de terreny). 

Des d’un punt de vista geològic, l’obra s’emmarcava entre la Serralada Litoral i la fossa de Barcelona 
i creuava les unitats geomorfològiques del pla del Delta del Llobregat, els turons i el Pla de Barcelona, el 
pla del Delta del Besòs, els turons de Llefià i els turons de Montigalà. Així doncs, els túnels i les estacions 
havien de travessar materials i condicions geològiques molt diverses (Fig. 2) (ICC-ATM, 2000). La forta 
variabilitat del terreny era una de les principals característiques i una de les majors dificultats de l’obra i, 
finalment, va constituir un dels seus grans reptes. Durant les fases d’estudi de la L9 es van definir 42 
unitats geotècniques que incloïen des de sòls molt tous, que es trobaven a les zones deltaiques, fins a 
roques d’alta resistència corresponents a granitoides paleozoics. D’altra banda, el subsol de Barcelona 
no era, i no és encara, prou ben conegut, sobretot per sota d’una profunditat de 50 m, de forma que 
l’exploració geotècnica va aportar algunes dades respecte del subsol que obligaven a revisar algun dels 
models geològics tradicionals de Barcelona i el seu entorn. 

Figura 2. Context geològic de la L9, a) planes deltaiques del Besòs i del Llobregat (Holocè), b) Pla de Barcelona (Pleistocè), c) turó de Montjuïc (Miocè ),  
d) turó de Llefià (Miocè), e) relleus de Santa Coloma (batòlit granític), f) turons de Barcelona (Paleozoic) (ICC-ATM, 2000).

Les principals qüestions que va caldre resoldre en l’elecció del disseny de l’obra i la seva planificació 
i construcció van ser les següents: 

– Escollir un mètode constructiu per als túnels i per a les estacions en un entorn de densa urbanització 
en funció dels condicionants de seguretat i la tramificació de l’obra per poder-la executar en trams 
homogenis i permetre la contractació per lots. 
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– Identificar i proposar solucions constructives en punts de complexitat especial, que incloguessin el 
pas d’estructures soterrades (línies de metro, fonamentacions d’edificis) i pas de zones del terreny 
amb condicions especialment complexes. 

– Minimitzar l’efecte de l’obra en l’entorn hidrogeològic dels deltes del Besòs i del Llobregat. 

– Permetre que l’obra es realitzés simultàniament en diversos punts per tal que fos possible finalitzar-
la en un termini inferior a 8 anys. 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actual Departament de Territori) va idear un 
sistema que en teoria simplificava i permetia homogeneïtzar l’obra i minimitzava el risc geotècnic en la 
seva construcció. La proposta inicial era emprar 3 tuneladores d’Equilibri de Pressió de Terres (EPB): una 
especialitzada en la perforació de sòls de 9,40 m de diàmetre pel sector del Delta del Llobregat i 2 
tuneladores EPB mixtes de sòl i roca de diàmetre 11,96 m, que poguessin escometre terrenys rocosos 
i sòls per a la resta de túnels. Aquesta elecció va permetre fer una primera divisió de l’obra en 4 trams, 
els quals alhora es van transformar en lots de contractació. 

• Tram T1 (9,8 km) anava des de l’aeroport fins al Parc Logístic (ZAL). Terrenys del Delta del Llobregat. 

• Tram T2 (12,3 km) anava des de la Zona Franca fins a la Zona Universitària. Terrenys del Delta del 
Llobregat i el Pla de Barcelona. 

• Tram T3 (9,4) km, anava des de la Zona Universitària fins a la Sagrera (TGV). Terrenys del Pla de 
Barcelona i dels turons de Barcelona. 

• Tram T4 (11 km) de la Sagrera fins a Badalona (Gorg) i a Santa Coloma de Gramenet (Can Zam). 
Terrenys del Delta del Besòs, el turó de Llefià i els relleus de Santa Coloma.  

A mesura que avançava la L9 i es copsava la seva complexitat, tant tècnica com financera, es van 
definir nous subtrams i lots de contractació; de manera que entre la construcció de túnels, les estacions 
i altres infraestructures es van acabar definint 21 subtrams (Taula 1).  

Taula 1: Distribució de trams i lots de contractació de la L9.

Tram Lot 

TRAM T1A Estació Mas Blau (inclosa)-PK 4+500 Antic

TRAM T1B PK 4+500- Estació Sant Cosme (inclosa) 

TRAM T1C PK 10+200 nou (variant del Prat) -Parc Logistic

TRAM T1D Aeroport-Masblau (variant del aeroport) 

TRAM T1E Sant Cosme –10+200 (variant del Prat)

TRAM T2A Parc Logístic-Fira (túnel i estacions)

TRAM T2B Motors- Zona Franca ZAL (estacions) 

TRAM T2C Bifurcació-Fira (túnel i estacions) 

TRAM T2D Estacions: Provençana, Ildefons C., Foneria, Foc Cisell

TRAM T2E Estacions: Gornal, Torrassa, Collblanc, Campus S

TRAM T2F Zona Universitària-Pou Motors (túnel) 

TRAM T3A Túnel tram 3 (túnel) 

TRAM T3B Sanllehy, Guinardó i Maragall (estacions) 

TRAM T3C Putxet, Lesseps, Muntanya (estacions)

TRAM T3D Prat de la Riba, Sarrià i Mandri (estacions) 

TRAM T3E Zona Universitària, C Nord i Manuel Girona (estacions)

TRAM T4A Can Zam – Can Peixauet (túnel i estacions)

TRAM T4B Sagrera TAV- Gorg (túnel i estacions)

TRAM T4C Santander- Sagrera Meridiana (túnel i estacions) 

TRAM T4D Macro Pou – Havaneres (túnel i estacions) 

TRAM T4E Intercanvi Meridiana (estació)
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D’altra banda, l’any 2007, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, va encarregar a les 
empreses constructores l’adquisició de dues noves tuneladores per tal d’accelerar els treballs que 
s’estaven portant a terme en el tram que unia l’Aeroport amb la Fira i la Zona Franca amb la Zona 
Universitària, les quals es van afegir a les tres ja previstes. D’aquesta manera, es doblava la capacitat per 
realitzar els túnels en aquest extrem de la línia. 

Al tram T1, el disseny de l’obra es basava en una solució estàndard que havia estat emprada sovint 
en grans infraestructures subterrànies, i que combinava l’excavació del túnel mitjançant una tuneladora 
EPB i la construcció d’estacions de calaix entre pantalles a les quals arribava la màquina i era arrossegada 
fins a la part oposada on continuava la perforació. 

Per contra, el disseny constructiu dels trams T2, T3 i T4 va representar una solució innovadora, que 
consistia en construir un túnel d’un gran diàmetre amb sosteniment continu mitjançant dovelles, el qual 
posteriorment es dividia mitjançant una llosa central. El diàmetre del túnel, juntament amb l’estructura de 
la llosa, podia ubicar les estacions en el si del túnel i operar fins a 4 combois a la vegada, fet que permetria 
en el futur una explotació del servei molt versàtil com, per exemple, llençar combois directes o semidirectes 
de la Sagrera a l’Aeroport (Fig. 3A). L’accés a les estacions es faria des de pous verticals de planta circular 
de 400 m2 (Fig. 3b), que incloïen els accessos andana-vestíbul i vestíbul-carrer. Aquest sistema de treball 
en un pou vertical evitava la construcció de les cavernes que havien d’ubicar les estacions i les galeries 
inclinades on se situen normalment les escales mecàniques. 

Figura 3. Esquema de les estacions de la L9, a) túnel d’11,95 m de diàmetre que permet la ubicació d’andanes;  
b) pou d’estació (font: infraestructures.cat).

A

La integració de les estacions al túnel minimitzava el risc de la construcció respecte a la solució en 
caverna, permetia homogeneïtzar els trams de licitació, evitava demores i augmentava la seguretat de 
l’obra. Aquest disseny buscava obtenir una major fiabilitat en els terminis d’execució perquè es creia que 
la mecanització del procés sense canviar la secció del túnel i sense necessitat d’ampliar aquesta secció 
a les estacions comportaria un aprenentatge que facilitaria l’eficiència del procés constructiu a mesura 
que avancés l’obra. 

La utilització de màquines tuneladores a secció completa és, sens dubte, una fita en el món de les 
grans obres públiques perquè ha aconseguit industrialitzar el procés de construcció de túnels i obtenir 
rendiments espectaculars de longitud de túnel construït per unitat de temps. No obstant i això, en con-
traposició a la construcció tradicional de túnels, l’ús de tuneladores fa que el mètode constructiu sigui 
molt rígid perquè operar i millorar els processos industrials a sota terra és certament complicat i no 
sempre possible. Per aquest motiu és molt important, abans de dissenyar una tuneladora i posar-la en 
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funcionament, conèixer tots els aspectes del subsol que poden influir en el rendiment o en el risc d’aturades 
llargues o, en els casos més greus, d’atrapament i rescat. Cal tenir en compte l’alt cost que suposa tenir 
una incidència d’aturada llarga d’una màquina tuneladora: significa aturar un procés industrial que involucra 
centenars de persones i que comença en una factoria de prefabricats de formigó on conformen les 
dovelles del revestiment. Per aquest motiu, l’ús de màquines tuneladores, especialment en entorns 
urbans, va estretament lligat a una caracterització geotècnica de qualitat. 

A principi de 2005 es va produir un fet que posteriorment marcaria la construcció de la L9: el 27 de 
gener s’enfonsava el túnel de la cua de maniobres de l’ampliació de la L5 del metro, ocasionant un 
esvoranc d’uns 35 metres de profunditat i 30 de diàmetre. Aquest fet, aparentment desconnectat de la 
L9, va modificar definitivament el seu rumb, ja que després del desastre del Carmel la consigna de l’obra 
va ser el de “risc 0”, de forma que es van establir uns llindars de deformació de la superfície (que 
s’anomenen corbes d’assentament) gairebé nuls. 

3. Les campanyes geotècniques de la L9 
El primer sondatge a la L9 es va perforar el 23 d’agost de 2000 a Can Zam i va correspondre a l’estudi 

del traçat (ICC-ATM, 2000). A partir d’aquest moment ja no es va parar de sondejar el terreny fins a l’any 
2011. En el conjunt dels anys es van realitzar uns 800 sondatges amb recuperació de testimoni que 
sumaven una longitud aproximada de 54 000 m. Aquestes xifres inclouen els sondatges que es van 
realitzar tant per a la caracterització del túnel com els que es van fer per a les estacions. Malgrat que 
sembla un nombre molt elevat, equival a una mitjana d’una prospecció cada 50 m de túnel. Aquesta 
relació se situa en el que seria un límit inferior respecte al desitjable tenint en compte les característiques 
de l’obra i la complexitat del terreny. Si la proporció es fes en relació de cost d’investigació geotècnica 
respecte el cost d’obra, probablement se situaria molt per sota de l’1%. Resultaria complicat establir en 
detall el moment en què es van realitzar els 800 sondatges però, de forma aproximada, entre un 10 i un 
15% van correspondre a la fase del projecte bàsic, quan va quedar definit el traçat i els mètodes de 
construcció i per tant els condicionants principals de l’obra; entre un 20 i un 30% es van realitzar durant 
la redacció dels projectes i les modificacions de projecte, moment en què es van definir tots els detalls 
de l’obra com, per exemple, el disseny de les tuneladores, el pla d’obra i l’ajustament de pressupost; i la 
resta, entre un 55 i un 70%, van correspondre a la fase d’obra. Els sondatges en fase d’obra es van 
realitzar en part per la necessitat d’adquirir nova informació del terreny i en part per al seu monitoratge, 
en una proporció aproximada de 3 a 1. S’observa, doncs, que el gran esforç de caracterització del subsol 
va tenir lloc quan les màquines tuneladores ja estaven en plena acció. 

Ja des dels primers estudis efectuats per la L9 (ICC-ATM, 2000), la caracterització del terreny es va 
fonamentar en la definició de la unitat geotècnica, que es basava en la definició de les unitats geològiques 
tradicionals, les relacions que presentaven entre elles i les propietats físiques involucrades en el procés 
constructiu. La unitat geotècnica quedava definida a la L9 com el conjunt de materials que tenien un 
mateix origen, una història geològica i unes característiques geotècniques similars i que, en el cas de l’ús 
de tuneladores, generaven els mateixos condicionants de tunelació. La unitat geotècnica es caracteritzava 
mitjançant l’assignació de les propietats matrius dels sòls o roques, obtingudes d’assaigs in situ i assaigs 
de laboratori i propietats del massís, entès en el sentit més ampli i pel comportament que podien presentar 
de cara a la seva perforació o en les interaccions del terreny amb l’estructura. Cada unitat geològica 
descrita va donar lloc a una o vàries unitats geotècniques, o bé es van agrupar en les unitats geològiques 
que presentaven un comportament semblant. Per a cada unitat es van definir les dificultats i els problemes 
associats que podien comportar. 

Les unitats geotècniques, al seu moment, es van agrupar en el que es va anomenar dominis geotècnics. 
El domini geotècnic quedava definit com els entorns o àmbits en els quals les necessitats i les dificultats 
de construcció eren més o menys similars i estaven constituïts per un conjunt d’unitats associades entre 
elles per relacions geològiques. En la definició de cadascun dels dominis es van tenir en compte, a més, 
les condicions hidrològiques, essencialment per avaluar la permeabilitat del terreny i la possibilitat que es 
produïssin cabals significatius d’aigua al túnel. La L9 quedava estructurada en 5 dominis: i) el domini 
granític, ii) el domini paleozoic metasedimentari, iii) el domini terciari, iv) el domini deltaic quaternari del 
Delta del Besòs i v) el domini deltaic del Delta del Llobregat. 
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Mentre anava avançant l’obra també es va comprendre la importància de detectar els punts de més 
complexitat geològica que sovint venien marcats per la frontera entre els dominis geotècnics; és a dir, 
llocs en els quals canviaven bruscament les condicions de perforació com, per exemple, el pas del massís 
granític de Santa Coloma al Delta del Besòs. Aquests passos constituïen punts singulars en els quals 
calia parar molta atenció. 

4. Els dominis geotècnics de la L9 

4.1 Les dificultats de perforar el massís granític (tram T3 i tram T4) 

Els granitoides, en sentit ampli, van ser unes de les litologies més representatives de la L9. El domini 
granític va constituir aproximadament 8 km d’excavació del túnel. Es localitzaven 4 trams de la L9 en els 
quals s’havia de perforar el granit: en el tram T3, entre les estacions de Zona Universitària i Manel Girona; 
entre les estacions de Prat de la Riba i el Putxet; entre les estacions de Guinardó i Maragall; i en el tram 
T4, entre Can Zam i el Parc del Molinet (Fig. 4) (RSE i Geotec262, 2002). 

Figura 4. Planta de substrat del traçat de la línia 9 en el T4 (RSE i Geotec262, 2002).

Des del punt de vista litològic, el domini era constituït majoritàriament per granodiorites i pòrfirs. Malgrat 
que, en origen, les roques granítiques provenen d’un magma més o menys homogeni, els batòlits granítics 
presenten una forta variabilitat composicional, textural i mecànica, ja que es veuen afectats per un seguit 
de processos, tant en el seu origen com en la seva evolució (alteració, fracturació, etc.), que modifiquen 
les característiques del massís. Aquests fenòmens tenen lloc de forma combinada, encara que no for-
çosament en el mateix moment. Per aquest motiu, un domini geotècnic que a priori podria semblar ser 
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molt homogeni acaba presentant una variabilitat molt acusada. La investigació del massís granític resultava 
complicada, ja que la seva heterogeneïtat presentava un component d’aleatorietat difícil de deduir a 
través d’una xarxa de sondatges que no estiguessin suficientment pròxims. El perfil geològic-geotècnic 
més característic del domini granític tenia la següent seqüència de materials (Fig. 5) (IGC, 2007): 

1. Material quaternari, generalment Plistocè (amb un gruix situat entre 10 i 25 m) (Qc). 
2. Granit alterat de grau igual o superior a III amb un gruix situat entre 5 i 20 m (Gr2). 
3. Roca granítica amb grau d’alteració I i II, fracturada amb tendència a millorar en profunditat amb 

intercalacions de dics de pòrfir (Gr1-Pf). 

Els aspectes fonamentals per a la caracterització del massís granític van ser els següents: 

– El grau d’alteració de la roca i la profunditat a la qual s’observava. 
– El grau de fracturació de la roca. 
– La resistència a compressió simple de la roca matriu. 
– L’abrassivitat de la roca. 
– La presència de dics i filons a l’interior del massís granític de diferent composició. 
– La presència de zones de falla. 
– Zones de fracturació i milonitització del granit. 
– L’acumulació i la pressió d’aigua a les zones de més alteració. 
– La presència d’aigua hidrotermal. 

Figura 5. Perfil As-Built entre el PK 3+000 i 3+600 del tram T4A.  
Escala horitzontal 1:2 000 i escala vertical 1:400 (IGC, 2007), en blau se situa la traça del túnel i el pou d’estació. 

L’excavació en granit, i en roca en general, presentava un clar avantatge respecte a l’excavació de sòls 
i/o materials tous, i és que en aquest tipus de terreny l’estabilitat de front i de l’excavació es preveia bona 
i la deformabilitat del terreny era baixa i, per tant, es minimitzaven els assentaments en superfície produïts 
per l’excavació. És per aquest motiu que, en general, en aquest tram es considerava que la perforació 
amb la tuneladora en un mode de front obert seria òptima. Malgrat tot, un dels grans perills de l’excavació 
era la presència d’un front mixt de granit fresc amb granit alterat (sauló). La presència a la clau del túnel 
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del sauló podia generar inestabilitats del front o sobreexcavacions (formació de xemeneies). Aquesta 
situació va quedar pràcticament resolta al llarg de la línia perquè es va optar per aprofundir la rasant, de 
forma que la totalitat del front se situava en roca sana. Malgrat tot, van restar alguns trams amb seccions 
amb forta abundància de sauló al front de la tuneladora, com ara el fons de Vall de Sistrells (encreuament 
de la L9 amb la B-20) o el pas de Fondo a Santa Coloma. En aquestes valls el granit presentava un perfil 
d’alteració molt superior al que és habitual i, a més, concentrava molta abundància d’aigua subterrània. 

L’arrencament de la roca en blocs de certes dimensions, és a dir, la dificultat d’obtenir un detritus petit 
com a resultat de la rotació del cap de la tuneladora, va ser un dels problemes que va generar més 
aturades en el cicle de producció de la tunelació, ja que va ser freqüent l’entrada de blocs grans respecte 
a la cinta transportadora, que provocaven que aquesta patís nombrosos danys. D’altra banda, l’abrasió 
i la fracturació en blocs grans també generava impactes en el cap de rotació, i aquest fet comportava un 
mal funcionament del cap i un desgast excessiu de les eines de tall, les quals havien de substituir-se més 
sovint d’allò que és habitual. Aquest fet també va ser una causa freqüent d’aturada del cicle de producció.  

L’existència de granodiorita amb un grau de meteorització III i IV al front del túnel, i per tal de garantir 
la seguretat de l’excavació, va donar lloc a dos canvis en el mode operatiu de l’escut doble al tram T4A, 
que es va situar en els passos de l’estació de Fondo i a la zona propera de Can Peixauet; mentre que el 
pas de la B-20 (el fons de Sistrells) es va superar amb un drenatge molt intens, per tal d’aconseguir 
condicions sense pressió d’aigua al túnel. El tram T4A va destacar el descobriment d’una zona amb 
abundant aigua hidrotermal a les rodalies de l’estació de Fondo. D’altra banda, també es va produir 
l’entrada de fluxos d’aigua molt abundants sobretot en els sectors de Sistrells i de Fondo. Fou en aquest 
darrer punt on es va produir una sobreexcavació important que, afortunadament, va poder ser controlada 
mitjançant injeccions de formigó des de la superfície. 

Al tram T4A, els rendiments van ser de 5,3 m/dia. Al tram T3, entre Sagrera i Guinardó, els rendiments 
amb la mateixa tuneladora van millorar i van assolir 10,5 m/dia. En aquest darrer tram, tot i continuar 
presents els problemes amb la presència d’aigua, les avingudes al front van disminuir molt. 

4.2 El Paleozoic sedimentari i metamòrfic,  
no tan dolent com semblava 

La construcció dels túnels en materials paleozoics sedimentaris i metamòrfics va constituir almenys 
4 km de túnel i 6 pous d’estació. Avui en dia, encara resta per tunelar el tram entre Manel Girona i Lesseps 
(4 km de túnel). Els terrenys paleozoics es poden observar parcialment a la sèrie de turons situats entre 
Horta i Sarrià: el Turó de la Rovira, el Turó del Carmel, el Turó de la Creueta del Coll, el Turó del Putxet i 
el Turó de Monterols. Aquests materials són els que presenten una disposició estructural més complexa. 
Aquest fet, juntament amb l’escassetat d’afloraments, a l’entorn de la L9, dificultava enormement la re-
construcció de la geologia. L’exploració de la L9 va posar de manifest que aquests materials estan 
afectats per un seguit de falles associades a l’extensió neògena amb un desenvolupament molt potent 
de bretxes de falla. Destacava una zona de fractura extensiva quasi paral·lela a la traça, al tram comprès 
entre les estacions de Lesseps i Guinardó, de la qual hi ha un bon aflorament a la Ronda del Guinardó a 
l’alçada dels Jardins del Doctor Pla i Armengol. El fet que el metro se situés paral·lel a aquesta fractura 
va fer que la seva traça creués de forma força freqüent bretxes i materials de falla. Com a curiositat, cal 
esmentar que l’estació de la Zona Universitària es va construir íntegrament en una bretxa de falla que 
afectava el conjunt de l’estació (IGC, 2012). 

En aquest domini es van distingir tres unitats geotècniques: i) les metapsamites i metapelites de 
l’Ordovicià (ORDp, ORDcp) i el Carbonífer (C, Cg i Ccg), ii) les calcàries devonianes (Dcs, Dpv i Dcm) i iii) 
les pissarres negres silurodevonianes (Spn i Spv). 

Com que la unitat ordoviciana i la unitat carbonífera presentaven un comportament geotècnic molt 
semblant, per bé que es van diferenciar en tots els estudis, es van descriure des del punt de vista 
geotècnic com una sola unitat. L’Ordovicià estava constituït per pelites de color gris verdós, amb alguna 
intercalació de gresos en trams en els quals es manifestaven minerals associats a metamorfisme de 
contacte. El Carbonífer estava constituït per una sèrie potent de gresos, lutites i microconglomerats amb 
intercalacions de nivells de conglomerats. 
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La unitat de calcàries devonianes constituïa una unitat molt poc freqüent dins de l’excavació de la L9, 
molts cops degut a la seva disposició estructural, ja que es trobava per sobre de la cota d’excavació; de 
manera que la seva possible afecció a l’excavació era secundària. També es van descriure al sector de 
l’antic Miniestadi del FC Barcelona a uns 37 m de profunditat formant un alt tectònic, fet que va constituir 
una contribució al coneixement de la geologia de Barcelona. Es preveu que es trobaran les calcàries de-
vonianes a la seqüència d’encavalcaments del Putxet alternant amb les pissarres negres, en un tram 
encara per perforar. 

La unitat de les pissarres negres silurianes era ja molt coneguda des del punt de vista geotècnic 
perquè havien estat travessades al Túnel de la Rovira i havien causat problemes d’estabilitat per un com-
portament geotècnic molt dolent. La seva tunelació mitjançant mètodes tradicionals havia requerit sempre 
d’una disminució dels passos d’avanç i d’un important reforçament del sosteniment del túnel. Els perills 
que portava associats eren: la creació de sobreamples, la inestabilitat del front i del túnel, quan aquest 
no estava revestit, i l’aixecament de la solera quan les galeries assoleixen una certa profunditat, quan els 
esforços verticals comencen a ser significatius. Aquesta unitat constitueix encara una amenaça pel tram 
que resta per perforar al tram T3, al sector de l’estació de Putxet al llarg d’uns 300 m de túnel. 

Els aspectes fonamentals per a la caracterització del domini als quals va caldre fer una atenció 
especial són: 

– La localització de falles i bretxes de falla. 

– La localització de bandes de pissarres negres carbonoses. 

– El grau de fracturació de la roca. 

– La resistència a compressió simple màxima de la roca. 

– El grau d’abrasió. 

En els estudis previs es creia que la tunelació d’aquests materials podria comportar forts riscos. Per 
una banda, hi havia un cert desconeixement del comportament del terreny i de com afectaria la forta 
fracturació de la roca a l’avanç de les tuneladores. Aquesta incertesa es veia potenciada per l’encreuament 
freqüent de zones de falla i per la forta cobertura dels túnels. Potser per aquest motiu es va fer un esforç 
molt gran de reconeixements addicionals previs al pas de la tuneladora. També es va portar a terme un 
treball molt acurat d’aixecament geològic del front de les tuneladores i de l’excavació de les estacions 
(Geocat i UTE línia 9, 2011) (Fig. 6). 

Figura 6. Perfil As-Built amb 
diagrames de l’aixecament  

del front de tuneladora entre  
el PK7+150 i 7+750 del tram T3 

(Geocat i UTE línia 9, 2011).
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El grau de fracturació de les roques de l’Ordovicià i del Carbonífer era molt elevat i el 78% de la roca 
presentava els valors de RQD entre 0-25. Aquesta circumstància, que en túnels excavats amb el Nou 
Mètode Austríac representa condicions molt desfavorables, presentava alguns avantatges amb les tuneladores 
a secció completa, ja que afavoria la formació d’una mida de detritus (xips) al cap de la tuneladora favorable 
a la seva evacuació. La major part de l’excavació es va realitzar amb la càmera omplerta a mitja secció de 
runam però sense pressuritzar, de manera que s’afavoria l’estabilitat del front amb el propi detritius. 

Els rendiments de perforació del tram T3, entre Guinardó i la Plaça Lesseps, es van situar en una 
mitjana de 9 m/dia i no es van produir aturades rellevants de la màquina tuneladora. Tampoc es van 
produir assentaments significatius en superfície. Probablement, tots els treballs addicionals que es van 
fer pel reconeixement del túnel van contribuir a una bona resolució del tram. 

4.3 El Terciari i la complexitat de les transicions als dominis deltaics 

El relleu de Barcelona està molt condicionat per l’existència de falles extensionals neògenes que donen 
lloc a una estructura esglaonada en blocs separats per falles normals. Les falles neògenes amb orientació 
NE-SO estan tallades per un sistema de fractures perpendiculars a l’anterior, d’edat més moderna. 
L’evolució tectònica i sedimentària de les estructures neògenes explica els gruixos i la geometria dels 
materials miocens i pliocens. Seguint la traça de la L9 del Metro, els materials neògens només afloren a 
les zones de Llefià (T4B) i entre les estacions de la Torrassa i Collblanc (T2F). A les cotes d’excavació, 
però, es van localitzar entre l’estació d’Amadeu Torner i el Carrer d’Aprestadora de l’Hospitalet (tram 
T2F), a les immediacions del miniestadi del Futbol Club Barcelona, al pas de la Diagonal entre les estacions 
de Zona Universitària (tram T2F) i a la Sagrera (Tram T4C), a uns 15-20 m sota la rasant entre Bon Pastor 
i Can Peixauet (Tram T4A) i al turó de Llefià amb el Besòs (tram T4B). 

Des del punt de vista litològic es van distingir a grans trets 4 unitats, que s’englobaven en tres grups: 
el miocens M1 i M2 i el Pliocè, que agrupa les unitats Pl1 i Pl2. Cada una de les unitats tenia les seves 
particularitats, però no presentaven especials problemes de tunelació. Al contrari, en tractar-se d’unitats 
molt impermeables i amb una certa estabilitat del front, permetien rendiments molt elevats. No obstant i 
això, l’existència d’estructures que dibuixaven un paleorelleu abrupte del subsol en alguns trams de la 
L9, des del punt de vista constructiu comportaven passos laterals molt pronunciats entre materials que 
requerien diferents mètodes d’excavació. Els aspectes que va caldre resoldre i tenir presents quan es va 
realitzar la prospecció en aquest domini geotècnic es resumeixen en els següents punts: 

– La detecció de horsts i grabens, la identificació i delimitació de les estructures tectòniques que els 
separen. 

– La naturalesa del contacte entre el Quaternari i el Terciari. 
– La permeabilitat diferencial de cadascuna de les formacions. 
– L’existència de formacions d’escullera i grans blocs en el contacte entre el Terciari i el Quaternari al 

sector del Llobregat. 

Una situació geològica en la qual es va veure que calia posar molta atenció era quan el túnel afrontava 
un pas entre les unitats molt impermeables terciàries i les unitats extremadament permeables de la base 
de les unitats quaternàries, on s’acumula un nivell de graves netes amb presència de blocs poc cimentats 
(unitat Qlb2). 

Aquest context geològic va propiciar les complicacions que va patir la construcció del túnel d’enllaç 
entre Bifurcació i Fira. Aquest tram de túnel es va preveure construir-lo en mina des del sector Bifurcació 
cap a Fira (des del PK 2+600 cap a 2+400). La construcció de túnel avançava a molt bon ritme fins que, 
en un cert punt, va experimentar una avinguda d’aigua extremadament abundant i constant que va 
obligar a aturar la seva construcció. El que va passar s’entén molt bé si s’observa el perfil geològic de 
l’any 2002 (Fig. 7) (RSE i Geotec262, 2002). Mentre el túnel s’excavava dins de la unitat pliocena Pl1, 
que és molt impermeable, avançava sense problemes (PK 2+800 de la Fig. 7). Ara bé, quan va deixar 
d’estar protegit per les limolites i argil·lites i es va atansar a un alt rocós (M1r, que es va atribuir primerament 
al Miocè i posteriorment al Buntsandstein) i a la unitat basal del delta (Ql2b), constituïda per sediments 
grollers molt permeables, va iniciar-se una avinguda de cabal al front del túnel que s’anava intensificant 
a mesura que s’avançava. Aquest fet va obligar finalment a aturar els treballs. Es podria dir que el túnel 
s’assimilava a un gran dren a la base del Delta del Llobregat que desguassava cap al seu interior. Després 
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d’un tractament de millora del terreny mitjançant injeccions de Jet Grouting es va concloure que la darrera 
opció per completar el túnel era portar a terme l’esgotament del nivell de l’aqüífer superior del Llobregat 
(Ql2). Així, doncs, es va construir un extens camp de pous amb l’objectiu de rebaixar la pressió d’aigua 
(aproximadament 25 m) per tal d’assegurar condicions de treball amb un gradient hidràulic que disminuís 
l’entrada de cabal al túnel. Aquests treballs no previstos van demorar l’obra, en aquest punt concret, 
pràcticament 3 anys. Sortosament l’any 2009 es va aconseguir concloure els treballs del túnel d’enllaç. 

Figura 7. Contacte entre el Miocè i el Pliocè al tram T2; R rebliment antròpic (Recent), Ql1: llims deltaics (Holocè), Ql2 sorres deltaiques (Holocè),  
Ql2b graves i blocs (Holocè), Pl1 alternança de sorres i limolites (Pliocè), Pl2 margues grises (Pliocè), M1r gresos de Montjuïc (Miocè).  

El sentit d’avenç del túnel era de dreta a esquerra (RSE i Geotec262, 2002).

Un altre punt molt crític es va donar a la Zona Franca entre el pou d’atac de motors i l’estació de Foc 
Cisell. En aquest punt, la màquina tuneladora va esgotar tota la capacitat de perforació per desgast del 
seu cap i aquest fet va obligar a construir un pou de rescat que va suposar una aturada de 14 mesos. 
Prèviament, però, es va haver de fer una gran desviació de serveis que passaven pel centre de l’avinguda. 
L’edició d’El Periódico de 10 de maig de 2013 incloïa un article titulat El vell talp s’acomiada (Comorera, 
2013) que deia: “l’abril de 2009, un col·lector en mal estat i unes roques dures imprevistes en un terreny 
tou de sorra i aigua van trencar el seu frontal (de la tuneladora). La reparació va ser molt difícil i es va 
allargar 14 mesos”. Malgrat tot, aquest punt entre el pou d’atac i l’estació Foc Cisell ja havia estat alertat 
en els estudis geològics corresponents al projecte (RSE i Geotec262, 2002), els quals havien detectat 
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indicis d’una unitat de blocs de grans dimensions i duresa que interceptarien el túnel i que comportarien 
un condicionant fort en la seva construcció (Fig. 8). La geologia del projecte constructiu determinava: “A 
la base d’aquesta unitat es disposa un nivell detrític molt groller (unitat Ql2b) de gruix inferior als 3 m, 
amb una certa continuïtat lateral; per bé que no sempre és present... és constituïda per blocs de gresos 
i conglomerats tipus Miocè de Montjuïc, pòrfirs, quars i roques metamòrfiques. Sovint hi ha incrustacions 
de fauna marina (serpúlids i briozous) i perforacions de litòfags sobre la superfície dels clasts.... S’interpreten 
com a una superfície d’abrasió o d’escullera a la base de penya-segats”. 

Figura 8. Contacte entre la base del Delta del Llobregat i el Miocè i Pliocè al tram 2n; R rebliment antròpic (Recent), Ql2 sorres deltaiques (Holocè),  
Ql2b graves i blocs (Holocè), M1. El sentit d’avenç de la tuneladora era d’esquerra a dreta (RSE i Geotec262, 2002).

4.4 Navegant pel Delta del Besòs 

Pràcticament 3 km de la L9 (tram T4C) es van construir al Delta del Besòs, des del Parc del Molinet 
de Badalona fins a l’estació de la Sagrera (Fig. 9) (ICC-ATM, 2000). Aquesta part de la ciutat, a la qual 
es mesclaven indústries, tallers i habitatges, tenia un potencial de creixement molt important. El projecte 
feia especial atenció en aquest aspecte, ja que una de les principals preocupacions era la generació 
d’assentaments; fet que també venia condicionat pel tipus de material a tunelar, que consistiria en graves 
i sorres amb poca cohesió, pel diàmetre de la tuneladora i per la poca profunditat a la qual s’allotjava el 
túnel. La profunditat del túnel estava condicionada per dos elements: 1) la minimització de l’assentament 
en superfície; 2) l’existència del sòcol rocós, que es trobava entre 25 i 30 m, i que aleshores era poc 
conegut però que presumiblement estava constituït per granit o materials terciaris. 

El perfil geològic del Delta del Besòs se sintetitzava per la L9 de la següent manera (Fig. 10) (IGC, 
2007): 

1. Nivell superficial: constituït per llims argilosos sorrencs (Qb1). 
2. Nivell detrític superior: format per sorres, principalment de gra mitjà a groller i en menor grau de 

gra fi. Tenia una potència de 15-20 m (Qb2). 
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3. Nivell intermedi: format per llims i argiles de color gris. El seu gruix en el sector on la L9 el creuava  
era de l’ordre de 10 m màxim (Qb3). 

4. Nivell detrític inferior: format per graves rodades i sorres netes amb abundants graves disperses, 
generalment molt poc cimentades. El seu gruix se situava entre 2 i 5 m (Qb4). 

5. Sòcol rocós: era constituït segons el punt on es creuava per granit, sorres o margues grises 
pliocenes (Gr2, Pl1 i Pl2). 

Per a la caracterització del subsol es va posar especial atenció als aspectes que es creia que podien 
dificultar l’avançament de les tuneladores i els factors que controlaven la formació dels assentaments en 
superfície. Entre d’altres es van resoldre les següents qüestions: 

– La profunditat i naturalesa del sòcol (granit-margues-sorres). 
– La presència d’antics abocadors i zones de rebliments. 
– La presència de rieres de Barcelona que creuen el Besòs (Riera d’Horta). 
– Zones amb argiles i llims orgànics molt poc consolidats per sobre la clau del túnel amb problemàtica 

associada d’assentament. 
– L’existència de zones del front mixtes, amb diferents característiques resistents (graves i llims tous). 
– Els paràmetres mecànics (assaig in situ, pressiòmetres i penetròmetres CPTU). 

Figura 9. Traçat de la L9 al Delta del Besòs representada sobre el mapa geològic (ICC-ATM, 2000).
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– La permeabilitat del terreny i els gradients hidràulics (pous de bombeig, assaig de permeabilitat 
Lefranc). 

– La granulometria del sediment (especialment contingut en llims i argiles per la conformació del cake 
que pressuritza el front). 

– La presència de zones amb molt poca quantitat de material de granulometria fina, que pot comportar 
problemes en la generació del slurry del front de la tuneladora. 

Fou justament la manca de materials fins de la unitat detrítica inferior i la dificultat de pressuritzar el 
front, a causa de l’elevada permeabilitat del terreny, el motiu pel qual es va produir un imprevist que va 
suposar la construcció d’un pou de rescat de la màquina tuneladora, ja que les graves van produir un 
desgast total del cap. Un informe de Tunnel Consult del 2005 d’avaluació de la qualitat de la obra indicava: 
El 3 de setembre de 2004, sobre PK 3+049.72, els tècnics de la Direcció d’Obra van detectar a la superfície 
l’aparició d’una xemeneia, de manera que l’avanç de la tuneladora es va aturar immediatament. Aquesta 
xemeneia es va produir per una reducció de la pressió a la cambra per facilitar l’avanç, ja que la màquina 
tenia dificultats de penetració en el terreny. Aviat es va descobrir que la dificultat d’avançar estava relacionada 
amb un desgast significatiu de la roda de tall i la pèrdua de diverses eines de perforació probablement 
causades per l’acumulació de còdols de la unitat de la base del delta (nivell detrític inferior). Per això es va 
decidir construir un recinte estanc per poder reparar la roda de tall en condicions atmosfèriques. Aquestes 
operacions van durar una mica més de 7 mesos. Poc abans s’havia produït una parada per tal de reforçar 
les construccions del Bon Pastor que havien mostrat un assentament excessiu. 

Al sector de Sant Andreu, a causa de la naturalesa del subsol, els edificis de pisos d’una certa entitat 
estan fonamentats mitjançant elements profunds del tipus pilars de fonamentació. L’any 2006 es va 
produir una tercera aturada important en el tram T4C per no conèixer bé les fonamentacions d’un edifici 
que havia de ser creuat per sota mitjançant la màquina tuneladora. Aquest fet va obligar a canviar la 
traça del túnel uns 25 m i construir pous no previstos per realitzar injeccions de compensació. Aquest 
fet va suposar una aturada de 14 mesos. 

Figura 10. Secció tipus del Domini Deltaic al Besòs (tram T4); R rebliment antròpic (Recent), Qr1: graves i llims de riera (Holocè),  
Qb1: llims i argiles orgàniques deltaiques (Holocè), Qb2: arena mitjana neta deltaica (Holocè), Qb3: llims i arenes molt fines color gris (Holocè),  

Qb4: grava neta (Holocè), Pl1: alternança de limolites i arenes groguenques (Pliocè), Gr2: granit (Paleozoic) (IGC, 2007).
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4.5 Batent rècords al Delta del Llobregat 

El domini del Delta del Llobregat era el tram homogeni més llarg que havia a la L9 (Fig. 11) (ICC, 2000). 
D’altra banda, el menor diàmetre de la tuneladora (9,40 m) disminuïa el risc de trencades del front i d’as-
sentaments. És una regla no escrita que el risc de patir incidències en una tuneladora augmenta al cub 
amb el diàmetre de perforació; en altres termes significa que un túnel de 12 m de diàmetre té el doble 
de risc de tenir incidències que un túnel de 9,4 m de diàmetre. També el fet de poder revisar la màquina 
tuneladora a les estacions permetia alhora fer una posada a punt per al següent tram a perforar, i això 
afavoria la seguretat. 

Figura 11. Traçat de la L9 al Delta del Llobregat representada damunt del mapa geològic (ICC et al., 2000).

El terreny del delta era constituït per materials tous poc consolidats en els quals es distingien generalment 
les següents unitats (Fig. 12) (RSE, 2002): 

– Un nivell superficial d’un gruix mitjà d’uns 4 m de domini dels llims i argiles (Ql1). 
– Un nivell detrític superior, generalment d’uns 10 a 15 m de gruix, format per sorres, principalment 

de gra fi a mig. Aquest nivell constitueix l’aqüífer superficial del Delta del Llobregat (Ql2). 
– Un nivell intermedi constituït majoritàriament per llims, llims argilosos o argiles, i en menor grau per 

llims sorrencs i sorres fines, que presenta geometria en forma de falca amb el gruix màxim a la zona 
costanera, i es va aprimant i disminuint de fondària progressivament en direcció als marges continentals 
del delta (Ql3). 

– Un nivell detrític inferior format per graves rodades i sorres netes amb abundants graves disperses 
escassament cimentades (Ql4). 

El túnel es va situar aproximadament al límit entre la falca intermèdia i el complex detrític superior. En 
part per tenir un certa cobertura que limités els assentaments i en part per poder aprofitar millor les 
condicions granulomètriques de la falca llimosa que aportava avantatges per a la tunelació. 
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Des del punt de vista geotècnic constructiu, en aquests terrenys es van haver de tenir en compte les 
característiques per a l’excavació de terrenys tous amb tuneladora sota el nivell freàtic, la construcció de 
pantalles per sota del nivell freàtic, la possibilitat de sifonament de fons d’excavació durant la fase 
constructiva de les estructures i la generació d’assentaments del terreny associats a la construcció. Els 
principals punts a investigar van ser els següents: 

– La composició granulomètrica. 
– La determinació de paràmetres mecànics (assaig in situ, pressiòmetres i penetròmetres CPTU). 
– La determinació de la permeabilitat del terreny i gradients hidràulics (pous de bombeig, assaig de 

permeabilitat). 
– La presència de rebliments antròpics, el pas de rieres i les lleres abandonades del Llobregat. 
– L’agressivitat de l’aigua al formigó. 

L’excavació del túnel mitjançant tuneladora en aquest domini no va comportar problemes excessius. 
La gran homogeneïtat del terreny deltaic, juntament amb unes condicions de tunelació molt millors que 
al Delta del Besòs, va fer que la producció assolís velocitats de rècord amb un màxim de 40 anells 
col·locats en un sol dia a doble torn (cada anell era d’1,5 m d’ample). El pic de producció mensual va 
assolir els 865 ml/mes de túnel construït. L’ajustament precís dels paràmetres de la primera màquina 
que avançava cap al nucli del Prat de Llobregat i l’ús d’additius al cap de la tuneladora i de morters 
d’injecció a la cua de l’escut van mantenir els assentaments del terreny en pèrdues de volum entre el 
0,3 i l’1%, els quals es traduïren en assentaments molt baixos, que es van mantenir majoritàriament per 
sota dels 10 mm a l’eix de la cubeta d’assentament. 

Figura 12. Secció tipus del Domini Deltaic al Llobregat (tram T1); R rebliment antròpic (Recent), Ql1: llims i argiles de plana d’inundació (Holocè-Recent), 
Ql2: arena mitjana neta, complex detrític superior (Holocè), Qb3: llims i arenes molt fines color gris, falca intermèdia (Holocè)  

Ql4: grava neta, complex detrític inferior (Holocè), (RSE, 2002). 
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5. Conclusions 
La lliçó apresa de la L9 és que és possible obtenir un gran rendiment de les màquines tuneladores 

per construir túnels en el subsol de Barcelona. No seria factible, o seria molt complicat, realitzar una obra 
tan ambiciosa com la L9 sense l’ús de les tuneladores a secció completa. Malgrat tot, la L9 presenta 
alguns punts negres que es materialitzen en el sobre cost i en el fort endarreriment que ha patit, i que ha 
provocat que no estigui prevista la seva entrada de complet funcionament fins a l’any 2029. 

De la història de la construcció de la L9 es pot concloure que cal invertir molt més temps i posar molt 
més esforç econòmic en la caracterització del subsol en les fases exploratòries; ja que, tal com s’ha 
indicat, les tuneladores han d’estar preparades per totes les eventualitats que es poden trobar durant el 
seu recorregut. A l’apartat 4 s’ha mostrat que la majoria de prospeccions del terreny es van portar a 
terme quan les màquines tuneladores estaven en ple funcionament i que en alguns casos l’exploració es 
va fer de forma reactiva. 

A la fase de projecte és important separar la contractació de les tasques de l’enginyeria de projecte 
de les tasques pròpies de la prospecció geotècnica (sondatges, assaig in situ, pous i assaig de bombament, 
assaig de laboratori, etc.), de forma que les dues tasques no es barregin des d’un punt de vista econòmic. 
Les enginyeries tenen la percepció que la prospecció geotècnica se’ls menja part del contracte de 
redacció de projectes; hi juguen dos factors: la prospecció presenta incerteses d’execució i, a més, és 
cara. Per això, sovint, les enginyeries intenten estalviar perforacions o contractar-les al preu més baix, fet 
que repercuteix en la qualitat de l’exploració geotècnica. Una bona pràctica de l’administració seria 
contractar l’exploració geotècnica com a una licitació independent i, d’aquesta manera, l’exploració es 
posaria al servei del disseny de l’obra. En aquest cas, serien les mateixes enginyeries qui sol·licitarien 
més sondatges en aquells punts que estimin necessaris. Com diu una vella dita aplicada a la geotècnia: 
el sondatges sempre es paguen i quan més tard es paguen més cars surten. Encara avui en dia, la 
licitació conjunta de la redacció del projecte amb la realització de les prospeccions és una pràctica molt 
habitual a Catalunya. 

D’altra banda, l’exploració del subsol, a més d’incloure els aspectes geotècnics i hidrogeològics, 
hauria de fer un esforç especial en la detecció de les estructures soterrades. També caldria que, a les 
fases de disseny, es parés molta atenció per identificar tots els punts d’alta complexitat o que suposen 
una incògnita pel que fa al comportament de la màquina o al coneixement del terreny. Una vegada 
identificats aquests punts, caldria esmerçar-hi tots els esforços per tal d’eliminar o minimitzar les incògnites 
abans d’iniciar la construcció dels túnels. Possiblement, alguns contratemps de la L9 s’haurien evitat, o 
si més no limitat, si s’hagués procedit d’aquesta forma. 
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Resum 

En aquest article es presenten dos exemples de l’ús de 
les tècniques geofísiques per a la caracterització del subsol 
a la ciutat de Barcelona i els seus voltants. El primer és un 
estudi realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Ca-
talunya (ICGC) entre el 2009 i el 2011, on es mostra la 
capacitat de la testificació geofísica per a la caracterització 
i el monitoratge de la intrusió salina als voltants del Port 
de Barcelona (ICGC, 2009; 2010; 2011). El segon és un 
estudi realitzat per Geociències Barcelona (GEO3BCN-
CSIC) el 2008, on es mostra la utilitat de la tomografia sís-
mica per a la caracterització de la geologia i l’estructura 
del subsol per evitar riscos importants i retards en els tre-
balls de perforació d’un túnel del metro de Barcelona amb 
tuneladora (Martí et al., 2008). Malgrat tots els problemes 
derivats de l’ús de la geofísica en entorns urbans, els re-
sultats obtinguts en aquests dos exemples presentats 
mostren que la geofísica pot ser un actiu molt important 
per a la caracterització del subsol de les zones urbanes i 
en justifiquen l’esforç que cal posar en la implementació 
de nova instrumentació i en l’adquisició de les mesures 
en aquestes àrees. La disponibilitat d’informació relacionada 
amb el subsol esdevé crítica per a una bona planificació 
territorial i, especialment, per a la prevenció i la mitigació 
dels riscos geològics i ambientals, sovint induïts per l’ac-
tivitat antròpica que tenen lloc a Barcelona i a les zones 
urbanes en sentit ampli. 

Paraules clau: Caracterització subsol, geofísica urbana, 
diagrafia, tomografia sísmica, intrusió salina, tuneladora

Abstract: Geophysical characterization  
of the Barcelona subsurface 

 
This article presents two examples of the use of the geo-
physical techniques to characterize the subsurface of Barce-
lona city and its surroundings. The first example is a study 
carried out by the Cartographical and Geological Institute 
of Catalonia (ICGC) between 2009 and 2011, which shows 
the capacity of geophysical borehole logging for the char-
acterization and monitoring of the saline intrusion around 
the Port of Barcelona (ICGC, 2009; 2010; 2011). The second 
one, is a study carried out by the Geosciences Barcelona 
(GEO3BCN-CSIC) in 2008, which shows the usefulness of 
seismic tomography to characterize geology and subsurface 
structure to avoid significant risks and delays in the drilling 
of a new Barcelona metro tunnel with a tunnel boring ma-
chine (Martí et al., 2008). Despite all the problems arising 
from the use of geophysics in urban environments, the 
results obtained show that geophysics can be an important 
asset in the characterization of urban areas and justify the 
effort needed to implement new instrumentation and acquire 
measurements in these areas. The availability of information 
related to the subsurface becomes critical for a proper ter-
ritorial planning and, especially, for the prevention and miti-
gation of geological and environmental risks, often induced 
by the anthropogenic activity, which take place in Barcelona 
and in urban areas in a broad sense.  

Keywords: Subsoil characterization, urban geophysics, 
well-logging, seismic tomography, saline intrusion, tunnel 
boring machine
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1. Introducció 
En un context de creixement urbà, on més de la meitat de la població mundial viu en ciutats, cada 

cop és més necessari millorar el coneixement de les propietats físiques del subsol i la comprensió dels 
processos que l’afecten a les àrees urbanes. Les noves tecnologies i aplicacions geofísiques poden 
ajudar a caracteritzar aquestes propietats i processos a diferents escales espacials i temporals. 

En aquest context, la geofísica s’ha vist abocada a trobar noves aplicacions dirigides, en molts casos, 
a la caracterització de l’impacte del desenvolupament poblacional i d’infraestructures i a la mitigació des 
seus efectes. La disponibilitat d’informació relacionada amb el subsol esdevé crítica enfront de problemes 
relacionats amb el desenvolupament sostenible, la planificació territorial i, especialment, els riscos 
ambientals. L’exploració dels recursos naturals, la identificació de zones susceptibles a la subsidència o 
a la contaminació, la detecció de falles actives, la mitigació del risc sísmic i la construcció d’infraestructures 
subterrànies són alguns dels interessos que poden conduir a l’ús dels mètodes geofísics per a la carac-
terització del subsol en zones urbanes.  

Les grans ciutats, com és Barcelona, han estat sempre un repte per a l’aplicació dels mètodes geofísics 
degut, principalment, a la manca d’espais adequats, l’antropització del subsol, la presència d’instal·lacions 
soterrades, i també a la baixa relació senyal/soroll deguda al trànsit, línies elèctriques, fàbriques, emissions 
electromagnètiques, etc., que distorsionen la informació continguda en les mesures. Malauradament, les 
dinàmiques del desenvolupament periurbà i, en menor grau, del medi rural, que han anat assumint com-
portaments urbans en el seu desenvolupament (creació de noves zones industrials, urbanitzacions, grans 
superfícies comercials i infraestructures, entre d’altres), han contribuït a estendre aquestes problemàtiques 
més enllà de les grans ciutats. Tot i això, el desenvolupament de nous equipaments geofísics i metodologies 
d’adquisició i processat han permès millorar significativament la qualitat dels models geofísics finals en 
aquest tipus d’entorns urbanitzats. Alguns dels treballs més rellevants on s’han aplicat les tècniques geo-
físiques per estudiar el subsol urbà de Barcelona i la seva àrea metropolitana són: Lázaro (2001), Caselles 
et al. (2004), Font-Capó et al. (2011), Bellmunt et al. (2012), Caselles (2015), Martí i Carbonell (2016), 
Santos-Assunçao et al. (2016) i Sendrós et al. (2020).  

Amb l’objectiu de posar de manifest el potencial dels estudis de caracterització geofísica a la ciutat 
de Barcelona, i a les zones urbanes en general, en aquest article es presenten dos exemples de referència. 
El primer és un estudi realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) entre el 2009 i el 
2011, on es mostra la capacitat de la testificació geofísica per a la caracterització i el monitoratge de la 
intrusió salina als voltants del Port de Barcelona (ICGC, 2009; 2010; 2011). El segon és un estudi realitzat 
per Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC) el 2008, on es mostra la utilitat de la tomografia sísmica 
per a la caracterització de la geologia i l’estructura del subsol per evitar riscos importants i retards en els 
treballs de perforació d’un túnel del metro de Barcelona (Martí et al., 2008). 

2. Caracterització i monitoratge de la intrusió salina 
als voltants del port de Barcelona mitjançant  
la testificació geofísica de pous (diagrafies) 

2.1 Contextualització de l’estudi 

L’eix principal de la caracterització geofísica presentada en aquest primer exemple és el control de la 
intrusió salina a l’aqüífer inferior del Delta del Llobregat deguda a les extraccions d’aigua freàtica. Els 
aqüífers del Delta del Llobregat han estat històricament un recurs estratègic de subministrament d’aigua 
a l’àrea metropolitana de Barcelona, però la sobreexplotació dels aqüífers ha comportat la disminució del 
nivell de les aigües subterrànies i la penetració d’aigua de mar cap a l’interior. Les principals conseqüències 
han estat la salinització de diversos pous i el deteriorament de la qualitat de les aigües subterrànies. Els 
àmbits més afectats són la zona més propera al Port de Barcelona i els polígons de la Zona Franca i del 
Prat de Llobregat, on hi ha més bombament d’aigua.  
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Aquest treball es va realitzar en el marc del projecte: “Barrera hidràulica contra la intrusió marina a 
l’aqüífer del Llobregat” (ACA, 2007), consistent en injectar a l’aqüífer inferior aigua regenerada procedent 
de l’EDAR del Llobregat, mitjançant la perforació de 14 pous d’injecció i de 17 piezòmetres de control 
distribuïts al llarg dels àmbits més afectats, per tal de reduir la intrusió salina i estudiar-ne el seu 
comportament en el temps. La Figura 1 mostra la ubicació dels pous d’injecció d’aigua regenerada i dels 
piezòmetres de control distribuïts entre Barcelona (Zona Franca) i el Prat de Llobregat. 

Figura 1. Ortofotomapa amb la localització dels piezòmetres (groc) i pous d’injecció (vermell)  
de la barrera hidràulica a la Zona Franca (Barcelona) i El Prat de Llobregat.

En aquest cas, la tècnica geofísica escollida va ser la testificació geofísica (Keys, 1990; Kirsch, 2009; 
Serra i Serra, 2004), aprofitant els pous i els piezòmetres prèviament perforats. S’ha de tenir en compte 
que la minimització dels problemes geofísics derivats dels entorns urbans comença escollint, en cada 
cas, la tècnica o el conjunt de tècniques geofísiques més adequades, considerant la problemàtica, els 
diferents mètodes geofísics disponibles i la seva capacitat en aquests tipus d’ambients. La testificació 
geofísica consisteix en introduir diferents sondes equipades amb diversos sensors que enregistren, en 
continu o localment, determinades propietats físiques al llarg d’un sondatge. Mitjançant la correlació 
entre els diferents registres o gràfics obtinguts (diagrafies) s’obté la caracterització geofísica del terreny 
perforat. Aquesta tècnica geofísica permet adquirir diversos paràmetres físics del subsol a alta resolució 
i minimitzar els problemes d’adquisició deguts a la manca d’espai en entorns urbans, ja que no requereix 
d’un gran desplegament en superfície a l’hora de realitzar les mesures en els sondatges. 

En aquest estudi, els objectius de la testificació geofísica van ser la caracterització inicial del subsol 
mitjançant diferents paràmetres físics, l’avaluació de l’estat constructiu dels pous, i el posterior monitoratge 
de l’efecte de la barrera hidràulica sobre la intrusió salina a la zona d’estudi durant els anys 2009, 2010 
i 2011. El procés d’injecció d’aigua regenerada a la barrera hidràulica va començar l’abril de 2010, i des 
de la data s’injectava un cabal total diari mitjà d’uns 9000 m3/dia que es distribuïen irregularment en els 
diferents pous d’injecció. El 2011, aquest cabal d’aigua va deixar de funcionar. 
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2.2 Entorn geològic 

El Delta del Llobregat forma part d’un complex de deltes i sistemes fluvials actius des del Plistocè, sobre 
els que prograda el delta actual, holocè. Des d’un punt de vista hidrogeològic, a grans trets a la plana 
deltaica es diferencien dos aqüífers: el superior i l’inferior o principal, separats per un aqüitard. L’aqüífer 
superior és constituït fonamentalment per nivells de sorres i graves holocenes d’origen fluvial i litoral. 
L’aqüífer inferior és constituït de dipòsits plistocens; inclou un nivell superior molt permeable ric en graves 
i sorres netes, seguit d’unes alternances de sediments gravencs, sorrencs i lutítics, sovint cimentats, de 
menor permeabilitat. L’aqüitard el constitueixen uns llims i argiles que s’associen al prodelta holocè. 

2.3 Metodologia 

Entre l’abril i el juliol de 2009, prèviament a l’inici del procés d’injecció d’aigua regenerada a la barrera hi-
dràulica (abril 2010), l’ICGC va fer la caracterització geofísica del subsol i de l’estat constructiu dels 17 
piezòmetres de control i de 4 pous d’injecció d’aigua regenerada, mitjançant la realització de mesures 
amb diferents sondes, per tal d’obtenir informació relativa als següents aspectes: 

– La qualitat química de l’aigua i les entrades d’aigua als sondatges. 
– Els canvis litològics i la seva correlació espacial entre els diferents sondatges. 
– L’avaluació dels paràmetres constructius dels pous i piezòmetres. 

Per tal de definir els canvis en la qualitat de l’aigua es van utilitzar mesures de la temperatura i la con-
ductivitat del fluid, ja que aquestes depenen de la concentració d’ions en el propi fluid. Per exemple, un 
augment de la conductivitat sense un canvi de temperatura es correspondria amb un augment de la 
concentració de clorurs a l’aigua. 

Pel que fa a la interpretació de la litologia, aquesta es va realitzar a partir dels enregistraments de la 
conductivitat elèctrica de la formació (curta i llarga) i de la radiació gamma natural. Els registres de la 
radiació gamma natural permeten diferenciar entre materials argilosos/llimosos (més radioactius) i 
graves/sorres, caracteritzades per nivells més baixos de radiació. En ambients salins, la conductivitat 
elèctrica de la formació es veu molt influenciada per l’alta conductivitat de l’aigua continguda en els 
porus. Així, els valors d’aquest paràmetre físic en zones amb intrusió d’aigua marina són molt diferents 
als de les àrees amb materials saturats en aigua dolça. Això ens permet identificar la presència de materials 
permeables i de menys permeables.  

El control sobre els paràmetres constructius dels pous es va realitzar amb una sonda sònica mitjançant 
el càlcul de la velocitat de les ones P. La construcció dels pous incloïa un entubat de PVC ranurat només a 
la profunditat de l’aqüífer inferior i amb l’espai anular reomplert de ciment en els trams no ranurats, de grava 
en els ranurats i de compactònit (segell impermeable) entre els dos trams anteriors. En el cas que existís un 
bon contacte entre el PVC i el ciment, la velocitat que s’obtindria seria la velocitat de les ones sòniques en 
el ciment (al voltant dels 3 380 m/s). Si existís un espai buit entre el PVC i el ciment, això implicaria un medi 
de baixa velocitat (aire) entre aquests dos materials. Per tant, en aquest darrer cas, el medi es caracteritzaria 
per una velocitat semblant a la nominal del PVC (aproximadament, 1900 m/s). Tenir control sobre aquest 
últim aspecte és molt important, no tan sols per a la detecció de possibles vies de contaminació entre els 
aqüífers, sinó també per a interpretar correctament la resta de paràmetres geofísics. 

Posteriorment, l’agost de 2010, es van realitzar mesures als 17 piezòmetres de control durant el 
procés d’injecció d’aigua dolça i, finalment, es van repetir aquestes mesures el juliol de 2011, una vegada 
aturada la injecció d’aigua. Per tal de descriure el comportament de l’aqüífer profund i l’efecte sobre la 
intrusió salina dels cabals injectats a la barrera hidràulica en les diferents fases del projecte, es van analitzar 
les variacions en el temps dels registres de la temperatura i de la conductivitat de l’aigua, i de la conductivitat 
elèctrica (curta i llarga) de la formació als diferents piezòmetres. 

2.4 Resultats i interpretació 

A la Figura 2 es mostren, com a exemple, els registres de la caracterització inicial obtinguts al piezòmetre 
Pz-2, on es poden observar les corbes de la radiació gamma natural i de la conductivitat elèctrica (curta 
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i llarga) de la formació, les descripcions geològiques de les perforacions, els registres de la temperatura 
i de la conductivitat de l’aigua, i el registre de la sonda sònica per a l’avaluació de la continuïtat i l’adherència 
del ciment dels sondatges (paràmetres constructius). Com es pot observar, els canvis litològics van 
quedar ben caracteritzats a partir de l’augment o la disminució dels nivells de la radiació gamma natural 
(materials argilosos/llimosos amb valors alts de la radiació gamma natural i graves/sorres amb valors 
baixos) i, fins i tot, va ser possible diferenciar alguns canvis litològics menors. A partir d’aquests registres 
es van poder identificar i correlacionar els trams que formen els aqüífers i els trams que formen l’aqüitard 
al subsol de la zona d’estudi. Per altra banda, els registres de la conductivitat (curta i llarga) de la formació 
van permetre identificar l’efecte de la intrusió salina en els materials més permeables. Tot i que en aquesta 
figura es presenta com a exemple el registre complet de la temperatura i de la conductivitat de l’aigua, 
s’ha de tenir en compte que els pous només presenten entubat ranurat a la fondària de l’aqüífer inferior. 
L’anàlisi dels registres sísmics obtinguts amb la sonda sònica van aportar informació sobre l’estat de la 
construcció dels piezòmetres i pous. A l’exemple de la Figura 2 s’observa una bona adherència entre el 
PVC i el ciment fins a la profunditat del compactònit. Tot i això, en alguns pous es van detectar zones 
amb menor adherència. A partir dels resultats de les diagrafies es va localitzar la fondària del compactònit 
i es va corregir la fondària de les juntes de l’entubat de PVC i la de les zones ranurades. 

Figura 2. Resultats de la caracterització geofísica  
inicial al piezòmetre Pz-2 on s’inclouen els registres  
de la radiació gamma natural (ombrejat gris),  
de la conductivitat elèctrica (curta i llarga: línies verda  
i blava), la columna litològica i la descripció  
dels materials perforats, les característiques  
constructives del piezòmetre i el registre de la sonda 
sònica d’on s’obté la variació de la velocitat  
(columna dreta); amb la referència de tres línies  
de velocitat que es corresponen amb la velocitat  
del PVC (blau), la velocitat del ciment (vermell)  
i la velocitat del metall (gris).
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A les Figures 3 a 6 es presenten els resultats del monitoratge de les variacions a la intrusió salina en 
forma de comparació entre els registres de la temperatura i de la conductivitat del fluid, i de la conductivitat 
elèctrica (curta i llarga) de la formació obtinguts durant els tres anys de seguiment al llarg de dos perfils 
(costa i interior). La interpretació de les principals variacions en els paràmetres mesurats que es van 
obtenir en aquest estudi es presenten en dos cicles de comparació. Un primer cicle amb la comparació 
entre l’estadi inicial (2009) i l’inici de les injeccions (2010), i un segon cicle amb la comparació entre les 
injeccions (2010) i la seva aturada (2011). A continuació presentem els resultats i interpretacions dels 
perfils en els dos cicles: 

Cicle 2009-2010 (estat inicial-injecció): 
• Perfil costa: en els registres obtinguts l’agost de 2010 es va observar una disminució de la conductivitat 

i un augment de la temperatura del fluid a la zona de l’entubat ranurat (filtre) respecte de la testificació 
de 2009, la qual cosa indica l’efecte de la injecció d’aigua dolça. Pel que fa a la conductivitat de la 
formació, també es va observar una disminució dels valors a la fondària del filtre, excepte al piezòmetre 
PP15, on hi va haver un increment, i als piezòmetres PP1, PP17 i PP14, on no es van detectar canvis 
significatius en aquesta zona. Es va observar que, on el gruix de l’aqüitard era considerable no es de-
tectaven canvis significatius de la conductivitat del medi en aquesta zona; mentre que, on l’aqüitard 
tenia un gruix reduït, aquestes petites variacions podien tenir un major efecte en la connexió aqüífer 
superior – inferior (PP4). 

• Perfil interior: en els piezòmetres d’aquest perfil només es van detectar canvis (increments) en la conductivitat 
del fluid. En general, es va observar un lleuger augment de la conductivitat de la formació excepte al pie-
zòmetre PP8, on es va veure una disminució. Als piezòmetres PP11 i PP9 no es van detectar canvis sig-
nificatius, fet que fa pensar que l’aigua d’injecció encara no havia afectat aquest perfil. 

Cicle 2010-2011 (injecció-aturada): 
• Perfil costa: en els registres obtinguts el juliol de 2011 es va detectar un lleuger augment de la conductivitat 

i una disminució de la temperatura del fluid a la zona del filtre (respecte de la testificació de 2010), 
responent així a l’aturada de la injecció de l’aigua dolça i el retorn a l’estat inicial. Tanmateix, es va 
observar una disminució de la conductivitat de la formació, amb uns valors molt semblants als mesurats 
el 2010. És a dir, aquest paràmetre va presentar una resposta més lenta i encara no registrava el retorn 
a l’estat inicial de 2009, després d’aturar la injecció d’aigua dolça. 

Figura 3. Registres de la temperatura (dalt) i de la conductivitat (baix) de l’aigua de l’aqüífer inferior al perfil costa.  
Testificació 2009 (verd); 2010 (blau); 2011 (vermell). En gris, zona PVC ranurada dels piezòmetres
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• Perfil interior: en els piezòmetres d’aquest perfil només es van detectar petits canvis en la conductivitat 
del fluid (disminució). Pel fet de tenir una localització més allunyada respecte dels pous d’injecció 
d’aigua, la resposta d’aquests piezòmetres s’hauria de produir més tard i, per tant, aquesta disminució 
de la conductivitat del fluid podria estar associada a una arribada limitada d’aigua dolça. De forma 
general, es va observar un lleuger augment de la conductivitat de la formació a la zona del filtre. Així, 
es podria dir que aquest registre estava detectant el desplaçament del fluid salí cap a l’interior, produït 
per la injecció de l’aigua dolça durant l’any 2010, i encara no registrava l’aturada de la injecció, igual 
com passava al perfil de la costa. 

Figura 4. Registres de la temperatura (dalt) i de la conductivitat (baix) de l’aigua de l’aqüífer inferior al perfil interior. 
Testificació 2009 (verd); 2010 (blau); 2011 (vermell). En gris, zona PVC ranurada dels piezòmetres.

Figura 5. Registres de  
la conductivitat elèctrica 
(llarga) de la formació 
obtinguts al perfil costa. 
Testificació 2009 (verd); 
2010 (blau); 2011 (vermell). 
En gris, zona PVC 
ranurada dels piezòmetres.
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Segons els resultats analitzats durant els tres anys de mesures (2009, 2010 i 2011), es pot dir que la 
sonda de temperatura i conductivitat de l’aigua va registrar íntegrament al perfil de la costa el procés aplicat 
durant el projecte de la barrera hidràulica al Delta del Llobregat contra la intrusió marina (estat inicial-injecció 
aigua dolça-aturada de la injecció). Així, les dades procedents del monitoratge de la temperatura i de la con-
ductivitat del fluid van aportar informació sobre la resposta de l’aqüífer als diferents processos i, al final 
d’aquest estudi, ja es detectava un retorn a l’estat inicial (2009). Contràriament, amb el paràmetre de la con-
ductivitat elèctrica (llarga) de la formació no es va detectar l’aturada de la injecció, ja que les dades del 
registre de 2011 són molt semblants a les de 2010 i no es detecta encara el retorn a l’estat de 2009. 

2.5 Conclusions 

L’anàlisi dels registres de la testificació geofísica i la seva correlació amb la informació geològica disponible 
va permetre determinar diferents paràmetres físics de les formacions i aqüífers del subsol de Barcelona 
i el Prat del Llobregat, i establir una relació espacial entre elles. Va permetre conèixer els gruixos i la 
continuïtat lateral dels aqüífers del Delta del Llobregat, així com la potència i extensió de l’aqüitard. L’ús 
de la testificació geofísica com a eina de monitoratge ha estat clau durant el procés de la barrera hidràulica 
per avaluar la resposta en els sediments del subsol de Barcelona i els seus voltants, durant diferents 
estadis de funcionament. El coneixement aportat sobre els temps de resposta dels aqüífers és clau per 
a una execució més efectiva d’aquesta infraestructura hidràulica en un futur. 

3. Caracterització sísmica del subsol per  
a la construcció d’un túnel del metro de Barcelona 

3.1 Contextualització de l’estudi 

Aquest exemple mostra la utilitat de la geofísica en la caracterització del subsol prèvia a la construcció 
d’una infraestructura subterrània en una zona altament urbanitzada. En aquest cas, es tracta de la 
perforació d’un túnel de la línia 9 del metro de Barcelona a Santa Coloma de Gramenet, on una de les 

Figura 6. Registres de la conductivitat elèctrica (llarga) de la formació 
obtinguts al perfil interior.  

Testificació 2009 (verd); 2010 (blau); 2011 (vermell). En gris, zona PVC 
ranurada dels piezòmetres.
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preocupacions principals era el col·lapse del front del túnel, que podia afectar les estructures de la 
superfície. Un sòlid coneixement de la geologia i de les propietats del subsol en el recorregut del túnel i 
a la profunditat adequada és la clau per determinar com procedir en el procés de perforació i reduir-ne 
els riscos que se’n deriven. La Figura 7 mostra la ubicació de la zona d’estudi entre Barcelona i Santa 
Coloma de Gramenet. 

Figura 7. Mapa topogràfic amb la ubicació de la zona d’estudi.

Les metodologies geofísiques poden servir d’enllaç entre la informació geològica 1D proporcionada 
pels sondatges i la imatge 3D necessària per obtenir una descripció detallada d’un massís rocós. En 
aquest cas, el mètode geofísic escollit va ser el sísmic, ja que ha demostrat ser un dels més útils en la 
caracterització superficial, per exemple, Green i Mair, 1983; Steeples i Miller, 1990; Büker et al., 2000; 
Bergman et al., 2002; Benjumea et al., 2003. Els perfils de reflexió sísmica d’alta resolució permeten 
obtenir imatges de les zones de falla i de les capes, que poden ser correlacionades amb la geologia 
superficial o mostres de sondatges. Altres tècniques, com la tomografia sísmica, proporcionen models 
de velocitat que permeten la diferenciació de zones del subsol en funció de les seves propietats físiques 
(Morey i Schuster, 1999; Martí et al., 2002a; Martí et al., 2002b; Bergman et al., 2004; Gao et al., 2006; 
Martí et al., 2006; Zelt et al., 2006). 

L’objectiu principal d’aquest estudi va ser proporcionar informació estructural sobre l’àrea d’estudi i 
la distribució 2/3D de les propietats físiques (velocitat de propagació de les ones sísmiques) mesurades 
dins del massís rocós on s’havia de dur a terme la perforació del túnel, fent front als reptes derivats de 
l’aplicació geofísica en un entorn altament urbanitzat. 

3.2 Entorn geològic 

La Figura 8 mostra un mapa geològic de la zona d’estudi amb les principals litologies i estructures que 
la caracteritzen, on s’ha inclòs la traça del túnel prevista. A grans trets, es tracta d’una zona amb una es-
tructura geològica afectada per falles normals i constituïda per dipòsits neògens (atribuïts a l’Oligocè-
Miocè), que reposen discordantment sobre un basament rocós format per roques metamòrfiques i ígnies 
paleozoiques (granodiorites i pòrfirs granítics) heterogèniament alterat. La intersecció de les zones de 
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falla amb el recorregut previst del túnel creava zones amb un risc geològic important durant el procés de 
perforació. El mateix passava en el contacte entre la granodiorita i les roques del Miocè o amb els dics 
porfírics, ja que representen canvis en les litologies amb diferents propietats físiques i mecàniques. La 
permeabilitat del les roques ígnies està controlada per les fractures, les quals produeixen més deformació 
cataclàstica en els dics porfírics que no pas a les granodiorites. Les interseccions de fractures amb dics 
han demostrat ser llocs d’alta permeabilitat i són particularment problemàtiques durant el procés de 
perforació d’un túnel.  

Figura 8. a) Mapa geològic 
de la zona d’estudi;  

b) Tall geològic d’un sector 
de l’àmbit d’estudi. 
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3.3 Metodologia 

Donat que es va aplicar un mètode sísmic des de la superfície, durant els treballs de camp van aparèixer 
dificultats típiques d’un entorn urbà (com ara el soroll cultural, la manca d’espai, el mal contacte dels 
geòfons amb el terra, la presència de línies de gas i d’aigua, els fonaments dels edificis i els sistemes de 
clavegueram, entre d’altres) que podien emmascarar les estructures geològiques més profundes. Per fer 
front a aquests inconvenients, es van desenvolupar tres geometries diferents per a l’adquisició de les dades 
en tres zones objectiu, tenint en compte les característiques geològiques i la disposició dels edificis i dels 
carrers. Aquest disseny previ de la campanya de camp va ajudar a millorar la relació senyal/soroll i a reduir-
ne el soroll ambiental. A més, les mesures es van adquirir des de mitjanit fins a primera hora del matí.  

La Figura 9 mostra la ubicació dels perfils sísmics realitzats en relació a la traça del túnel previst. El 
perfil 1 es va dissenyar amb la finalitat de caracteritzar el contacte entre la granodiorita cohesiva i alterada 
al llarg de la traça del túnel, així com les zones de fractura i els dics porfírics. Els perfils 2 i 5 es van 
dissenyar per detectar una falla del Miocè cartografiada en superfície que podria creuar el túnel projectat 
en profunditat. Aquesta zona de falla podia representar una de les zones més perilloses per perforar 
perquè, com a mínim, juxtaposava dues litologies diferents amb propietats físiques i mecàniques molt di-
ferents. A més, la presència d’altres falles i dics podria afavorir el flux d’aigua a través del túnel. Per 
aquest motiu, el perfil 5 (format només per receptors) es va desplegar perpendicularment al perfil 2 per 
ampliar lateralment la imatge sísmica de la falla miocena i d’altres estructures geològiques que seguien 
la traça del túnel. 

Figura 9. Fotografia aèria de la zona d’estudi,  
que mostra la ubicació i la geometria dels perfils 
sísmics (línia groga discontínua: receptors;  
punts vermells: ubicació font sísmica), i les àrees  
de cobertura de la tomografia (quadres amb línia 
taronja discontínua). Traçat previst del túnel amb 
dues línies blanques discontínues i una línia verda.
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L’estratègia seguida va ser adquirir perfils de sísmica de reflexió convencionals i invertir, també, les 
primeres arribades seguint un esquema de tomografia sísmica. Els factors que asseguren una bona con-
vergència dels processos d’inversió tomogràfica són la bona elecció del model inicial i la discretització 
del nostre model. Per tal de generar el model de velocitat inicial utilitzat en la inversió de la tomografia 
sísmica es van tenir en compte els resultats de les primeres arribades, de l’anàlisi de mostres i d’algunes 
mesures de velocitat en aquestes mostres. Tot i això, es van utilitzar diferents models de velocitat 1D per 
assegurar la convergència del model final. Aquests models de velocitat inicial suavitzats incloïen diferents 
gruixos i velocitats de la capa superficial meteoritzada i diferents gradients de velocitat. En la parametrització 
del model es van provar diferents mides de cel·les durant la inversió, per tal d’aconseguir el millor 
compromís entre la resolució espacial i en profunditat, i la cobertura de traçat de rajos (trajectòries entre 
fonts i receptors) per a cadascuna de les cel·les del model discretitzat. Aquest procediment es va utilitzar 
en totes les inversions tomogràfiques per assegurar la singularitat dels models de velocitat finals. 

3.4 Resultats i interpretació 

Les figures següents mostren els resultats obtinguts de la sísmica de reflexió i de la tomografia sísmica i 
les interpretacions realitzades pels seus autors (Martí et al., 2008). 

Figura 10. Resultats sísmics 
del perfil 1. Sísmica  

de reflexió: a1) Situació del 
perfil 1; b1) Secció sísmica 

apilada. Tomografia sísmica: 
a2) Situació del perfil 1  

i àrea utilitzada en la inversió; 
b2) Diagrama de la cobertura 

de rajos; c2) Model  
de velocitat i interpretació.

A la Figura 10 es presenten els resultats del perfil 1. A la secció sísmica (Fig. 10 b1) es van observar 
diverses reflexions subhoritzontals que es corresponien amb el contacte entre la capa meteoritzada de 
la superfície i la granodiorita amb diferents graus de cohesió. Les reflexions eren especialment clares a 
la part nord-oest del perfil, on també va ser possible interpretar diverses falles. El model de velocitat de 
la tomografia sísmica (Fig. 10 c2) va detectar una capa superficial caracteritzada per velocitats sísmiques 
baixes de 600-1200 m/s, que estava en concordança amb els sondatges de la zona, les quals mostraven 
que la part superficial de l’àrea d’estudi estava formada per sauló. Per sota d’aquesta capa superficial 
meteoritzada es van detectar diverses anomalies d’alta velocitat, d’uns 6 000 m/s, amb una continuïtat 
lateral limitada. Aquestes anomalies d’alta velocitat es podien correlacionar amb una granodiorita més 
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competent o, més probablement, amb dics porfírics. Les anomalies amb velocitat significativament més 
baixa situades entre les zones d’alta velocitat es van interpretar com falles subverticals que tallaven i des-
plaçaven els dics porfírics. El gradient de velocitat entre aquestes dues zones es corresponia amb el 
contacte entre la capa meteoritzada i la granodiorita més competent, i es correlacionava amb la reflexió 
subhoritzontal més profunda de la secció sísmica.  

La Figura 11 mostra els resultats de la tomografia sísmica en 3D realitzada al nou estadi municipal de 
Can Peixauet, sota el qual passava el traçat del túnel del metro. Davant la impossibilitat de perforar 
sondatges a l’interior de les instal·lacions del camp de futbol es va dissenyar un experiment de tomografia 
que permetés tenir alguna imatge del subsol a la fondària de perforació de la tuneladora. Aquesta imatge 
mostrava també materials superficials amb baixa velocitat (alteració) i, a la fondària prevista del túnel (40-
50 m), dues anomalies d’alta velocitat que es van interpretar com dics porfírics o granodiorita no alterada 
afectada per una falla subvertical cartografiada en superfície. 

Figura 11. Seccions horitzontals extretes 
dels resultats de la tomografia sísmica 3D.

La Figura 12 mostra els resultats obtinguts de la tomografia sísmica dels perfils 2 i 5. Les seccions to-
mogràfiques d’ambdós perfils, projectades a les ubicacions dels receptors, presentaven contrastos re-
lativament grans en la velocitat sísmica. S’ha de destacar que el Perfil 2 mostrava tres àrees ben 
diferenciades, caracteritzades per anomalies subverticals d’alta velocitat a la part central i velocitats 
baixes fins als 65 m de fondària als dos extrems. L’anomalia de baixa velocitat sota l’estació 207 es cor-
responia amb el contacte per falla entre el massís granític i les roques sedimentàries del Miocè. Aquesta 
falla (estació 207) s’havia detectat a uns 30 m de fondària al sondeig SF2. Les cataclasites observades 
a la base dels sondatges SF2C i SF42 a 35-40 m coincideixen amb l’anomalia de baixa velocitat entre 
les estacions 175 i 200. Aquesta anomalia es correlacionava clarament amb la falla normal que marca el 
límit entre les roques del Miocè i el massís granític (Fig. 8b). Les velocitats relativament altes observades 
just per sobre de les bretxes de falla es podrien correlacionar amb roques del Miocè menys alterades. 
S’havien identificat roques miocenes i dipòsits sedimentaris en afloraments propers. Al sud del sondatge 
SM94 es podia observar clarament un canvi important en la velocitat, que es va interpretar com una falla 
(170) que posava les roques fracturades del Miocè en contacte amb la granodiorita no fracturada o un 
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dic porfíric. Les roques del Miocè i la falla normal quedaven ben limitades en els models tomogràfics 
entre les falles 207 i 170. Al sud d’aquest sondatge hi havia dues anomalies d’alta velocitat (estacions 
160 i 135), que es van interpretar com dics porfírics separats per una anomalia subvertical de baixa 
velocitat (falla 148). Entre les estacions 100 i 110 havia una zona de baixa velocitat, que es va interpretar 
com una altra falla (110) envoltada d’una àmplia banda de roca fracturada associada a la falla principal. 
Aquesta falla es corresponia amb el contacte entre les roques sedimentàries del Miocè i la granodiorita. 

Figura 12. Resultats sísmics del perfil 2 (esquerra) i perfil 5 (dreta). a) Situació del perfil i àrea utilitzada en la inversió;  
b) Diagrama de la cobertura de rajos; c) Model de velocitat i interpretació.

Al perfil 5 (estació 260; Fig. 12) es va detectar un fort canvi en la velocitat sísmica que coincidia amb 
la falla interpretada anteriorment al perfil 2. Una banda de baixa velocitat sísmica situada a 40-55 m de 
profunditat a la part occidental del perfil es correlacionava amb la falla normal que separava les roques 
del Miocè i la granodiorita. A la cantonada oposada del model, entre les estacions 264 i 277, una falca 
de baixa velocitat a la part superior del model es va interpretar com sediments del Miocè. Just a sota 
d’aquesta falca, valors alts de velocitat a 40 m de profunditat podrien suggerir la presència dels dics 
porfírics detectats al perfil 2. Això suggeria una orientació preferent dels dics de pòrfirs NE-SO, similar a 
la que s’infereix a partir de l’anàlisi de la informació geològica superficial.  

L’adquisició d’aquests dos perfils (2 i 5) perpendiculars va proporcionar nova informació sobre l’orientació 
de les estructures al seu voltant. Les falles 207 i 170 tenien una direcció NNE-SSE, mentre que les falles 
148 i 110 s’orientaven gairebé E-O. Aquests resultats eren coherents amb la geologia superficial disponible 
en aquesta àrea. 

A la Figura 13 es presenta un mapa geològic que indica els principals resultats obtinguts als experiments 
sísmics, incloses les falles interpretades i dics. Les falles etiquetades corresponen a les fractures 
interpretades observades en els perfils sísmics i en els mapes de superfície. La interpretació integrada 
de totes les dades disponibles va identificar els camins de flux d’aigua subterrània més probables al llarg 
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de la traça del túnel. Aquesta informació es va utilitzar per ubicar nous sondatges, perforats per reduir el 
nivell piezomètric prèviament a la perforació. La informació sísmica es va utilitzar per predir el comportament 
del front del túnel i va permetre construir un model hidrogeològic per predir l’entrada d’aigua en el traçat 
del túnel  (Font-Capó et al., 2011). 

Figura 13. Mapa amb la integració 
de tots els resultats sísmics.

3.5 Conclusions 

Aquest estudi indica que els mètodes sísmics poden ser de gran utilitat per millorar el control sobre 
l’execució de perforacions horitzontals subterrànies amb tuneladora a les àrees urbanes. La integració 
de dades geològiques d’afloraments i mostres de sondeigs, juntament amb la tomografia sísmica, van 
proporcionar informació molt valuosa sobre la litologia i l’estructura del subsol. Les imatges resultants 
van permetre diferenciar clarament les zones potencialment perilloses per a la perforació amb tuneladora 
i ajudar a definir àrees especialment complexes gràcies a les imatges detallades del subsol i a la resolució 
de les tècniques aplicades.  

4. Consideracions finals 
L’aplicació de la geofísica a les zones urbanes és una tasca molt exigent, que requereix d’un alt grau 
d’especialització i coneixement de les diferents tècniques geofísiques a emprar. Tot i això, els avenços 
en la implementació de nova instrumentació per a l’adquisició de les dades i en els mètodes de processament 
per a l’obtenció dels models finals fan de la geofísica una eina eficaç i eficient per al seu ús a les zones 
urbanes. Els exemples de l’aplicació geofísica presentats en aquest document posen de manifest que 
les tècniques geofísiques aporten informació molt valuosa i clau del subsol de la zona d’estudi per 
disminuir les incerteses derivades de les activitats d’explotació del subsol i, també, per mitigar els riscos 
geològics i/o ambientals derivats de les activitats urbanes. 
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Resum 

Com s’ha comprovat en molts terratrèmols destructius, 
els efectes del lloc influeixen dràsticament en la perillositat 
sísmica a escala local. Aquest fet és encara més important 
en zones vulnerables, com ara les zones molt urbanitzades, 
com la ciutat de Barcelona. Per tant, és necessari conèixer 
les propietats geomecàniques del subsol en zones urbanes 
com, per exemple, la freqüència fonamental del sòl o la 
velocitat de propagació de les ones de cisalla. Les tècniques 
de sísmica passiva, basades en el registre i l’anàlisi de 
soroll sísmic, s’han demostrat idònies per caracteritzar el 
subsol en àrees urbanes, ja que no es veuen pertorbades 
pels alts nivells de soroll antròpic que trobem a les ciutats. 
L’objectiu d’aquest article és presentar els treballs que 
han permès millorar el coneixement de les característiques 
geofísiques del subsol de Barcelona. Els resultats obtinguts 
permetran considerar els efectes de lloc en la perillositat 
sísmica en una futura microzonació sísmica de la ciutat. 
En aquest sentit, destaca el treball de zonació sísmica 
realitzat a la ciutat de Barcelona dins el projecte SISNEPI. 
El projecte va consistir, en primer lloc, en recollir les dades 
existents d’investigacions geofísiques, sismològiques, geo-
tècniques i geològiques, de tota l’àrea de la ciutat de Bar-
celona. En una segona fase es van prendre mesures de 
soroll sísmic en 17 emplaçaments mitjançant l’aplicació 
de tècniques de sísmica passiva –array i mètode del quo-
cient espectral H/V– per a la seva caracterització mitjançant 
la velocitat de propagació de les ones de cisalla i la fre-
qüència fonamental del sòl i per proporcionar nous co-
neixements sobre les propietats geomecàniques del sòl 
de la ciutat de Barcelona. 

Paraules clau: Geofísica urbana, propietats geomecàni-
ques, tècniques de sísmica passiva, freqüència fonamental 
del sòl, velocitat d’ones de cisalla.

Abstract: Geomechanical characterization  
of the Barcelona subsurface based 
on passive seismic techniques 

 
As it has been shown in many destructive earthquakes, 
the site effects drastically influence the local seismic hazard. 
This fact is even more important in vulnerable areas, such 
as highly urbanized areas, such as the city of Barcelona. 
Therefore, it is important to know the soil geomechanical 
properties in urban areas, such as the soil fundamental 
frequency or the shear-wave velocity profiles. Passive seis-
mic techniques, based on the recording and analysis of 
the seismic noise, have been shown to be ideal for char-
acterizing the subsoil in urban areas, as they are not dis-
turbed by the high levels of anthropogenic noise. 
The aim of this article is to present the works that imply 
an improvement in the knowledge of the geophysical char-
acteristics of the subsoil of Barcelona from the perspective 
of a future seismic microzonation that takes into account 
the soil effects in the seismic hazard. In this sense, the 
seismic zoning work carried out in the city of Barcelona 
within the SISNEPI project stands out. The first step was 
to collect existing data from geophysical, seismological, 
geotechnical, and geological surveys. The second step 
was to characterize each area of the city by the shear-
wave velocity and the soil fundamental frequency by ap-
plying passive seismic techniques: the array technique 
and the H/V spectral ratio method. To do this, passive 
seismic techniques were used in 17 locations, providing 
new knowledge about the soil of the city of Barcelona. 

Keywords: Urban geophysics, geomechanical properties, 
passive seismic techniques, soil fundamental frequency, 
shear-wave velocity.
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1. Introducció 
Les tècniques de sísmica passiva es basen en l’adquisició del soroll sísmic amb diferents disposicions 
de sensors a la superfície del terra durant una finestra temporal determinada. L’aplicació d’aquestes 
tècniques no requereix cap font de sísmica activa (martell o explosius), ja que el soroll sísmic es defineix 
com la vibració de fons del terra generat per fonts no sismogenètiques com, per exemple, les ones oceà-
niques que es propaguen a grans distàncies, les ones del mar de costes properes, el vent, i també fonts 
lligades a l’activitat humana (trànsit, maquinària pesada, obres, etc.).  

Aquest tipus de soroll es caracteritza per tenir una amplitud baixa i un ampli rang de freqüències, ca-
racterístiques que es fan servir per aplicar aquesta tècnica a estudis del subsol i estimar paràmetres físics 
dels diferents materials que el formen. La facilitat i la rapidesa en la implementació d’aquestes tècniques 
al camp i, sobretot, en zones urbanes, i el seu nul impacte ambiental, fan que esdevinguin una de les 
tècniques més utilitzades en l’àmbit de l’exploració geofísica urbana. Les tècniques de sísmica passiva 
poden donar informació dels paràmetres geomecànics dels materials del subsol en una gran part de 
l’entorn urbà, tot i que també cal tenir en compte alguns inconvenients: com la presència de túnels, 
pàrquings o soterranis.  

Dins les tècniques de sísmica passiva, la tècnica del quocient espectral H/V, que proporciona la 
freqüència fonamental del sòl (f0) (Nogoshi i Igarashi, 1971; Nakamura, 1989; Bard, 1999), destaca per 
ser la més utilitzada, essencialment en estudis sismològics (efectes de sòl i estudis de microzonació 
sísmica). Més recentment, però, s’ha establert també com una forma ràpida i eficient d’obtenir algunes 
característiques del subsol (Ibs-von Seht i Wohlenberg, 1999; Delgado et al., 2000; Parolai et al., 2002; 
Macau, 2008). El seu ús s’estén a camps com l’enginyeria civil, la geotècnia i la geologia urbana. En 
molts casos, l’aplicació d’aquesta tècnica, i la combinació amb d’altres tècniques geofísiques, ha permès 
conèixer estructures geològiques en detall. Per exemple, la forma que tenen les conques neògenes o la 
definició de la geometria del substrat rocós (Gabàs et al., 2016; Benjumea et al., 2011; Macau et al., 
2018); però també altres estructures geològiques, com poden ser els deltes, els quals constitueixen 
sistemes sedimentaris susceptibles, on la seva caracterització és rellevant per a l’explotació i la protecció 
dels recursos d’aigua subterrània o els estudis d’amplificació del moviment del sòl durant els terratrèmols 
a causa de sediments tous dipositats. Precisament, Macau et al. (2015) presenta un d’aquests treballs, 
on s’estudia l’arquitectura geològica del Delta del Llobregat, zona molt propera a la ciutat de Barcelona, 
la qual representa un dels recursos d’aigua superficial i subterrània més importants d’aquesta àrea i amb 
una importància estratègica pel fet que dóna suport a l’assentament industrial i de contingut d’infraestructures 
de transport, com autopistes, ferrocarrils, port i aeroport. 

D’altra banda, la tècnica de l’array sísmic permet obtenir el perfil unidimensional de la velocitat de pro-
pagació de les ones de cisalla (Vs) dels diferents materials que formen el subsol fins a una fondària de-
terminada (Asten i Henstridge, 1984). Aquesta tècnica es basa en l’adquisició simultània a través de 
diferents sensors del soroll sísmic durant una finestra temporal determinada. Els registres de soroll sísmic 
s’analitzen amb els mètodes de freqüència-nombre d’ona (FK) (Lacoss et al., 1969; Horike, 1985) i au-
tocorrelació espacial (SPAC) (Aki, 1957; Ohori et al., 2002; Roberts i Asten, 2004); per obtenir, respectivament, 
les corbes de dispersió i d’autocorrelació. Posteriorment, la inversió d’aquestes corbes permet obtenir 
el model del perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones de cisalla. 

A la ciutat de Barcelona i a la seva àrea metropolitana s’han dut a terme diferents estudis, on s’han 
utilitzat aquests mètodes descrits de sísmica passiva en el marc de diferents projectes i treballs (Alfaro 
et al., 2001; Salinas, 2015; Pinzón et al., 2019). Un d’aquests treballs és el realitzat en el projecte SISNEPI 
(Cadet et al., 2011), liderat per l’ICGC entre els anys 2004 i 2008 el qual, entres d’altres objectius, pretenia 
millorar la caracterització dels efectes de sòl a la ciutat de Barcelona mitjançant tècniques experimentals 
i de simulació numèrica. Era doncs indispensable el coneixement de la geometria i les propietats geo-
mecàniques del subsol de Barcelona. En aquest punt és on van entrar en joc els estudis geofísics amb 
l’aplicació de la sísmica passiva en tot l’àmbit de Barcelona. Aquest article presenta la caracterització 
geomecànica del subsol realitzada en el marc del projecte SISNEPI, per complementar la zonació sísmica 
de Barcelona ja existent. 

En una primera fase, els treballs del projecte SISNEPI es van concentrar en recopilar tota la informació 
geològica i geofísica prèvia de la ciutat de Barcelona, que comprenia els treballs previs de Figueras et al., 
(1995), Cid et al., (2001) i Alfaro et al., (2001), i fer-ne una nova anàlisi, per tal de revisar l’actual zonació 
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de Barcelona. A partir d’aquesta anàlisi es va definir una campanya de mesures directes de la velocitat 
de propagació de les ones de cisalla (Vs) mitjançant la tècnica d’array i la realització de noves mesures 
d’H/V addicionals per complementar la informació de la freqüència fonamental del sòl. Cal tenir en compte 
que totes les dades prèvies al projecte s’havien obtingut únicament a partir de relacions empíriques entre 
Vs i dades geotècniques (SPT). Es va analitzar la idoneïtat de la tècnica d’array de soroll sísmic a Barcelona, 
tenint en compte les dificultats per trobar àrees per al desplegament dels arrays. Seguidament, es va 
comprovar si els resultats dels arrays (perfils Vs) i les noves mesures H/V eren coherents amb la zonació 
de Cid (14). I, finalment, es va comprovar si els resultats de la tècnica d’array sísmic (perfils Vs) eren 
coherents amb els Vs obtinguts per correlacions empíriques SPT-Vs. 

2. Treballs previs de zonació sísmica de Barcelona 
Un dels primers treballs importants respecte a l’estudi d’efectes de sòl a Barcelona és el realitzat 

per Cid et al. (2001) on es van obtenir 70 columnes de sòl representatives de les diferents unitats 
geològiques de Barcelona basant-se en els treballs de Losan (1978) i Cid (1998). Aquestes columnes 

Figura 1. Zonació sísmica de Barcelona  
proposada per Cid et al., (2001).  
Els triangles negres són la ubicació  
de les columnes de sòl que es van utilitzar  
per definir aquesta zonació.
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proposaven unes velocitats de propagació de les ones de cisalla (Vs), obtingudes a partir de les 
relacions empíriques Vs-SPT, per a les parts poc profundes de Barcelona (<15 m de profunditat). Per 
arribar a fondàries de fins a 350 m es van utilitzar dades geofísiques de gravimetria (Lázaro et al., 
1998). A més a més, Cid (1996) va realitzar un estudi metodològic que va permetre fer una estimació 
dels paràmetres dinàmics (mòdul de cisalla i esmorteïment) dels diferents tipus de sòl de la ciutat, els 
quals va recopilar en una base de dades de geotècnia de Barcelona. Finalment, va realitzar una 
zonació sísmica de la ciutat basada en la simulació d’efectes sísmics locals, la qual incloïa un estudi 
exhaustiu de sensibilitat dels diferents paràmetres geotècnics mitjançant la implementació d’una 
anàlisi de Montecarlo (Cid, 1998). La Figura 1 mostra la primera zonació de la ciutat de Barcelona ela-
borada per Cid (1998) amb la localització de les columnes de sòl utilitzades. El resum d’aquestes 
zones es mostra a continuació: 

• Zona I: afloraments de materials deltaics de l’Holocè amb una velocitat Vs aproximada de 200 m/s 
durant els primers 20 metres. Esquemàticament, la columna del subsol es pot representar per una 
capa de materials quaternaris amb un gruix que oscil·la entre els 25-70 m, damunt d’una altra capa 
molt gruixuda de materials terciaris. Sota aquestes capes trobem el basament paleozoic, a profunditats 
inferiors a 350 m. 

• Zona II: formada per una primera capa de dipòsits quaternaris del Pleistocè, que mostra una velocitat 
mitjana Vs al voltant de 300 m/s a la part poc profunda propera als 20 m. Aquesta capa se situa sobre 
una capa de materials del Terciari amb una profunditat màxima de 100-350 m. El basament paleozoic 
està a la base d’aquests dipòsits. 

• Zona III: presenta una geologia somera similar a la descrita a la zona II però, en aquest cas, el gruix 
dels materials quaternaris oscil·la entre els 10-15 m i estan situats sobre el basament paleozoic. 

• Zona R: roca paleozoica que es va considerar com a sòl de referència.  

Donat que les zones presentades s’havien definit de forma analítica i eren coherents amb la geologia 
de Barcelona, durant el projecte SISNEPI es va decidir mantenir aquesta proposta de zonació per revisar 
els valors dels paràmetres geofísics mitjançant campanyes de camp de sísmica passiva, i també per 
facilitar la comparació dels nous resultats amb els previs. 

 

3. Mesures de sísmica passiva a Barcelona 
Tal com s’ha comentat anteriorment, els mètodes geofísics aplicats a Barcelona per millorar la caracterització 
dels paràmetres del sòl són: la tècnica del quocient espectral H/V i l’array de soroll sísmic, els quals es 
descriuen a continuació. 

3.1 Tècnica del quocient espectral H/V 

Per a la implementació en el camp de la tècnica del quocient espectral H/V es van utilitzar dos sensors 
triaxials Lennartz LE-3D/5s (freqüència de tall de 0,2 Hz), i un sistema d’adquisició CityShark per enregistrar 
el soroll sísmic en 17 emplaçaments proposats a la ciutat de Barcelona i distribuïts a les quatre zones del 
mapa de la zonació existent (Fig. 3). El registre sísmic es va adquirir durant 20 minuts amb una freqüència 
de mostreig de 100 Hz. Per processar els registres es va utilitzar el programari Geopsy (Wathelet et al., 
2020), desenvolupat en el marc del projecte SESAME (Bard et al., 2004). La metodologia utilitzada 
consisteix en calcular el quocient espectral dels components horitzontals sobre el component vertical de 
les mesures de soroll sísmic. Els sectors amb senyal no estacionari es van eliminar aplicant un algorisme 
anti-trigger STA/LTA. Els criteris per a la interpretació dels pics H/V van seguir les pautes del SESAME 
(Bard et al., 2004). Per exemple, per obtenir la freqüència fonamental del sòl (f0) només es van considerar 
els pics significatius amb amplituds superiors a 2. La figura 2 mostra, a tall d’exemple, el resultat del 
càlcul del quocient espectral H/V a diferents punts de l’emplaçament “Llobregat”. Totes les corbes mostren 
un comportament similar, amb un pic clar al voltant d’1,4 Hz, que es relaciona amb la freqüència fonamental 
del sòl (f0). A la Taula 1 es mostra un resum dels valors de la freqüència fonamental del sòl (f0), obtinguts 
en els 17 emplaçaments estudiats a la ciutat de Barcelona. 
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3.2 Tècnica de l’array de soroll sísmic 

Per dur a terme les mesures de soroll sísmic mitjançant arrays en els 17 emplaçaments de Barcelona 
(Fig. 3) es va utilitzar un equip format per 11 sensors verticals Mark d’1 Hz, 11 cables de 50 m, el sistema 
d’adquisició Summit de DMT i un ordinador de camp. Els sensors es van disposar en dos cercles 
concèntrics amb un sensor central, com es pot veure a la Figura 4. 

Els treballs de camp es van realitzar en camps esportius (futbol, rugbi, atletisme, polo) i parcs. Aquestes 
eren zones obertes (100 m x 100 m) adequades per al desplegament dels equips de mesura de soroll 
sísmic dins dels límits de la ciutat. Un dels problemes que es va trobar va ser l’alteració del subsol propi 
d’una zona urbana. Es va evitar realitzar mesures sobre aparcaments subterranis, túnels del metro i 
dipòsits d’aigua. Tanmateix, no va ser possible evitar els rebliments antròpics, típics de les zones urbanes. 
A partir de la informació dels mapes geològics es va obtenir un valor aproximat del gruix d’aquests reblerts 
antròpics. Un dels inconvenients més importants va ser cobrir el centre de la ciutat (districte de l’Eixample) 
a causa de la manca d’espais oberts. 

Figura 2. Corbes del quocient espectral H/V 
corresponents a diferents punts de l’array 
realitzat a l’emplaçament “Llobregat”.

TAULA 1: Resultats dels arrays de soroll sísmic realitzats a Barcelona. Resum de la freqüència fonamental del 
sòl, la velocitat de propagació de les ones de cisalla mitjana i el gruix màxim de la capa de sòls. Els 
llocs s’ordenen segons les zones de Cid et al. (2001) (R, I, II o III).

Emplaçament F0 (Hz) Prof. Màx. (m) Vs mitjana (m/s) Zona CID

7. Serrahima 6.0 10 255 R

14. Carmel - 8 320 R

8. Foixarda 1.3 20 650 R

9. Beisbol - ? ? R

1. Prat de Llobregat 1.4 30 206 I

13. Rugbi Hospitalet 2.0 20 225 I

6. Mar Bella 0.5 40 275 I

15. Sant Martí 0.6 15 300 I

10. Camp Nou 3.6 20 330 II

11. Polo 1.5 20 425 II

5. Sagrera 0.8 30 440 II

4. Can Dragó 2.8 20 340 III

16. Príncep Girona 2.0 25 422 III

2. Vall d’Hebron 3.5 20 425 III

3. Nou Barris 3.6 20 425 III

17. Turó Parc 1.1 17 450 III

12. Servei Esports 4.0 15 355 III
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Figura 3. Localització de totes les mesures  
de la freqüència fonamental de sòl, calculades a partir 

de la tècnica del quocient espectral H/V, juntament  
amb les mesures d’array de soroll sísmic  

i les freqüències estimades a partir de les columnes  
del sòl de Cid et al. (2001), considerant columnes 1D. 

Els números indiquen els llocs  
on s’han realitzat els arrays.

Figura 4. Geometria típica utilitzada  
en aquest treball per a les mesures d’array.

Els registres de cada array es van processar amb els mètodes de freqüència-nombre d’ona (FK) (Lacoss 
et al., 1969; Horike, 1985) i d’autocorrelació espacial (SPAC) (Aki, 1957; Ohori et al., 2002; Roberts i Asten, 
2004). El processament de les dades es va dur a terme seguint les pautes proposades pel grup de recerca 
SESAME i utilitzant el programari GEOPSY (Wathelet et al., 2020). Els resultats dels càlculs FK i SPAC per 
a l’array de l’emplaçament “Llobregat” es mostren a la Figura 5, com a exemple. A partir de la resposta 
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teòrica de l’array es van determinar els límits mínim i màxim del nombre d’ona, i es van utilitzar per definir 
els límits de resolució i aliasing de l’array (corbes exponencials Fig. 5 esquerra). En aquest emplaçament es 
pot observar una forta concordança entre la corba de dispersió obtinguda a partir del mètode FK i els 
màxims de l’histograma SPAC, que revelen una alta coherència del resultat (Fig. 5 dreta). 

Figura 5. Comparació dels mètodes FK i SPAC aplicats a les mesures d’array al lloc “Llobregat” (núm. 1 a la Figura 2), d’esquerra a dreta:  
histogrames FK amb una corba de dispersió seleccionada (negre), dos exemples de corbes d’autocorrelació de SPAC,  

i histograma de SPAC (escala de grisos) amb corba de dispersió de FK (negre).

La inversió de les corbes de dispersió i l’autocorrelació es va fer amb el programa Dinver, basat en 
l’algorisme del veí més proper (Wathelet et al., 2004), inclòs en el paquet GEOPSY. A la Figura 6 dreta es 
mostren els models del perfil vertical de la velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs), obtinguts 
invertint la corba de dispersió a l’emplaçament “Llobregat”. Els models es representen en una escala de 
grisos, on les corbes de color gris clar són les que tenen menys error. S’observa una primera capa que 
arriba fins a uns 8 m de profunditat amb una velocitat d’uns 160 m/s. Per sota d’aquesta hi ha una altra 
capa que s’estén fins a uns 40 m amb una Vs d’uns 230 m/s. És difícil assignar una velocitat a la tercera 
capa detectada en el model de velocitat, però és superior a 500 m/s. D’altra banda, a la Figura 6 esquerra 
es representen les corbes de dispersió dels models calculats amb la inversió, juntament amb la corba de 
dispersió obtinguda amb l’anàlisi del soroll sísmic amb la tècnica d’array. S’observa que les corbes de 
dispersió dels models amb menor error (corbes de color gris clar) s’ajusten a la corba de dispersió 
calculada analitzant els registres de soroll sísmic amb el mètode FK. A la Taula 1 es mostra un resum dels 
models de Vs obtinguts en els 17 emplaçaments estudiats a la ciutat de Barcelona, on es detalla la 
màxima profunditat d’investigació i la velocitat mitjana del model Vs fins a aquesta fondària, a cadascuna 
de les zones proposades per Cid et al. (2001). 

Figura 6. Resultats de l’array  
al lloc “Llobregat”: Esquerra:  
corba de dispersió (línia negra) a partir 
de les mesures en array de soroll  
sísmic i, en escala de grisos, corba  
de dispersió dels models obtinguts  
per inversió. Dreta: models amb un error 
inferior a 0,6, obtinguts a partir  
de la inversió de la corba de dispersió 
adquirida per mètodes passius.
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4. Resultats i discussió 

4.1 Resultats obtinguts a partir de les dades antigues de Vs 

El primer pas va consistir en utilitzar les dades disponibles de Vs, provinents de les correlacions amb SPT 
dels sondatges per calcular la Vs30. La Vs30 s’obté calculant la mitjana de temps de les Vs dels 30 
primers metres de sòl. Tot i que té certes limitacions i ha generat algunes controvèrsies, s’utilitza a les 
normatives de construcció sismoresistent actuals, a la classificació de sòls de l’Eurocodi8 (CEN, 1998) i 
al programa nacional de reducció del risc sísmic d’Estats Units (NEHRP, 1994). Posteriorment, aquests 
valors es van representar en un mapa de la ciutat per comparar-los amb la zonació existent (Fig. 7). Els 
valors de Vs30 calculats es van interpolar i representar en un mapa de la ciutat per comparar-los amb la 
zonació procedent de Cid et al. (2001) (Fig. 7). 

A la Figura 7 s’observa un canvi gradual des del nord-oest cap a la costa. Les zones de roca es ca-
racteritzen per valors baixos de Vs30 (<750 m/s), especialment a la zona de Montjuïc, amb Vs30 inferior 
a 400 m/s. En general, és difícil assignar un valor Vs30 únic per a cada zona, la qual cosa revela que el 
mètode basat en la correlació SPT-Vs30 no és adequat per obtenir una zonació de Barcelona. A més, la 
interpolació utilitzada s’ha d’examinar amb cura, ja que la informació de Vs30 no es distribueix regularment 
per tota la ciutat.  

D’altra banda, es va utilitzar la velocitat de propagació de les ones de cisalla obtingudes per Cid et al. 
(2001) per a calcular la freqüència fonamental del sòl (f1D) suposant una estructura unidimensional. 
Aquesta freqüència fonamental calculada amb mètodes numèrics (f1D) es defineix com: 

• on H és el gruix dels sediments i VsH és la Vs mitjana d’aquests sediments. Aquests valors f1D es 
van combinar, posteriorment, amb els valors de f0 experimentals, mesurats en el camp del projecte 
SISNEPI. 

Figura 7. Comparació entre la zonació de Cid et al. (2001)  
i la interpolació de les velocitats mitjanes Vs30.
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4.2 Resultats de la freqüència fonamental del sòl 

Alfaro et al. (2001) van crear un mapa preliminar amb els valors de la freqüència fonamental del sòl (f0) 
de la ciutat de Barcelona. Aquests resultats es van combinar amb les mesures de camp del projecte 
SISNEPI i amb les estimacions de la freqüència fonamental calculada (modelització 1D) descrita anteriorment, 
per tal d’obtenir un mapa més actualitzat i amb més detall de la freqüència fonamental del sòl de Barcelona 
(Fig. 8 esquerra), amb un total de 148 mesures. La interpolació d’aquests valors de la freqüència fonamental 
del sòl proporcionava un mapa complet, que era coherent amb la zonació proposada per Cid et al. 
(2001), i amb la informació geològica i geotècnica existent a la ciutat. 

De fet, observant el mapa de la freqüència fonamental obtingut (Fig. 8 dreta), es poden identificar els 
principals límits entre les zones I i II, i entre les zones II i III. A més, la Figura 8 (dreta) mostra que les fre-
qüències fonamentals del sòl a les zones I i II són de 0,5 a 2 Hz; mentre que els valors de la zona III són 
superiors, de 2 a 6 Hz, corresponents a un gruix de rebliment de sediments inferior. Tot i això, manca 
una caracterització més detallada en algunes zones. Per exemple, el cas de la zona de Montjuïc, que 
geològicament s’hauria de considerar com a roca ja que està formada per alternances de gresos, 
margues, lutites i conglomerats. L’anàlisi del soroll sísmic en aquest domini de la ciutat revela pics clars 
a les corbes H/V en algunes zones; en contrast amb zones caracteritzades per una corba H/V plana, 
que correspondria a la roca. Aquests resultats confirmen que Montjuïc és una zona molt heterogènia, 
la qual requereix un estudi més detallat i, per tant, s’hauria de considerar com una zona separada per 
a una futura microzonació de Barcelona. 

La Taula 2 proporciona un rang i una mitjana geomètrica de les freqüències fonamentals del sòl (f0) 
per a cada zona del mapa de Barcelona. 

Figura 8. Esquerra: interpolació de tots els valors de la freqüència fonamental del sòl.  
Dreta: comparació amb el mapa de zonació sísmica proposada per Cid et al. (2001).
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4.3 Resultats de la tècnica d’array de soroll sísmic 

Finalment, a partir de l’anàlisi dels resultats dels arrays exposats a la Taula 1, es va calcular la velocitat 
de propagació de les ones de cisalla mitjana (Vsz) des de la superfície fins a la profunditat de z metres. 
A la majoria de casos, només es va poder calcular la Vs fins a 20 metres de profunditat, ja que l’obertura 
de l’array no era suficient per arribar a més profunditat. Els resultats dels llocs “Prat de Llobregat” i 
“Rugbi Hospitalet” confirmaven la seva inclusió a la zona I, ja que el seu Vs20 era coherent amb la 
presència de dipòsits deltaics, i la freqüència fonamental del sòl es podia relacionar amb la presència 
d’un basament rocós profund. D’altra banda, l’emplaçament “Servei Esports” mostrava la velocitat Vs 
i la freqüència fonamental del sòl d’acord amb la definició de zona III (valor de Vs20 relativament alt i ba-
sament rocós poc profund). 

Va ser necessari, però, posar més atenció als emplaçaments situats a la zona de Montjuïc: “Serrahima”, 
“Foixarda” i “Beisbol”, per la variabilitat que van presentar els resultats. L’emplaçament de la “Foixarda” 
es troba a prop d’un aflorament rocós. Aquest lloc es va considerar representatiu d’una zona rocosa, 
ja que les corbes H/V presentaven una forma plana característica. El lloc “Serrahima” es troba sobre un 
abocador abandonat, per tant, les característiques no eren representatives de la roca. A l’emplaçament 
“Beisbol” no es va poder obtenir la freqüència fonamental del sòl ni el model de Vs a partir de l’anàlisi 
del soroll sísmic; probablement a causa dels rebliments antròpics que hi ha en aquest sector. 

4.4 Anàlisi dels valors de f0 i Vsz per a cada sector  
de la zonació de Barcelona 

Els valors de la freqüència fonamental del sòl i de Vsz que es van obtenir en el treball dut a terme en el 
marc del projecte SISNEPI, es van analitzar tenint en compte la zonació de Barcelona (Cid et al., 2001). 
A la Taula 3 es mostra, per a cada zona proposada per Cid et al. (2001), la mitjana i la desviació 
estàndard de la freqüència fonamental del sòl i la velocitat de propagació de les ones de cisalla dels z 
metres disponibles. 

Observant la Taula 3, els valors obtinguts per a la Vs20 de les zones II i III són força similars, al 
voltant de 400 m/s. Tot i això, aquestes dues zones mostren diferències en els valors de la freqüència 
fonamental del sòl, al voltant d’1,7 Hz per a la zona II i de 3,3 Hz per a la zona III (Taula 3). Això és 
coherent amb la zonació proposada per Cid et al. (2001), ja que els sediments propers a la superfície 
són els mateixos per a les dues zones; tot i que el basament rocós és més som a la zona III que no 
pas a la zona II. D’altra banda, la Taula 3 mostra per a les zones I i II diferents valors de Vs20, 240 i 
395 m/s, respectivament, i valors de freqüència fonamental del sòl semblants, d’uns 1,5 Hz (confirmats 
per a la Taula 2). Aquests valors de velocitat i freqüència també es correlacionen amb la zonació (Cid 
et al., 2001), ja que ambdues zones es caracteritzen per un sòl profund; per tant, valors semblants de 
la freqüència fonamental del sòl, mentre que les velocitats de propagació de les ones de cisalla per als 
sediments deltaics de la zona I són molt inferiors a les dels sediments del Pleistocè de la zona II. La 
coherència dels valors Vsz i f0 amb la definició de zones confirma la idoneïtat d’haver seleccionat els 
límits definíts per a aquestes zones. 

TAULA 2. Valors de la freqüència fonamental del sòl per a cada una de les zones de la zonació de Barcelona, 
proposats a partir de l’estudi actual i dels treballs previs (Cid et al., 2001; Alfaro et al., 2001).

Zona f0 mitjana (Hz) Rang f0 (Hz) Nombre de punts

I 0,95 0,6 a 1,4 56

II 1,3 0,8 a 2,1 48

III 2,9 1,4 a 5,8 38

Roca – – 10
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5. Conclusions 
Les mesures de soroll sísmic fetes a la ciutat de Barcelona amb les tècniques del quocient espectral 

H/V i la tècnica d’array van ser una bona eina per caracteritzar el subsol de la ciutat de Barcelona 
mitjançant els paràmetres geomecànics que es determinen: la freqüència fonamental del sòl (f0) i la 
velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs). Els resultats van permetre conèixer amb més detall el 
comportament dels materials del subsol en zones urbanes on l’aplicació d’altres tècniques d’exploració 
geofísica era complexa. Així doncs, es demostra que els paràmetres d’adquisició i la instrumentació 
utilitzada van ser adequats per a les àrees obertes de reduïdes dimensiones disponibles en aquesta ciutat 
altament urbanitzada. 

La combinació de Vs20 provinent de la tècnica d’array i la freqüència fonamental del sòl (f0) està 
d’acord amb la zonació anterior de la ciutat de Barcelona, però s’ha millorat i refinat la classificació de 
sòls coneixent amb més detall el comportament dels materials que descriuen les diferents zones. A més, 
aquesta zonació és coherent amb la informació dels mapes geològics de Barcelona. 

Com a treballs futurs, es considera necessari realitzar mesures en array amb més obertura, per obtenir 
informació en freqüències més baixes i així caracteritzar els materials més profunds arribant fins al 
basament rocós. En aquest cas, s’haurien d’utilitzar sensors sense cable que poguessin portar a terme 
registres amb una finestra temporal més elevada. Aquest estudi plantejarà diversos problemes que 
s’hauran d’afrontar quan es busquin zones idònies per al desplegament de la instrumentació a Barcelona; 
per exemple, trobar espais oberts o evitar túnels, soterranis i sediments antròpics. Addicionalment, com 
a perspectiva de treballs futurs, també seria interessant obtenir mesures més denses de la freqüència fo-
namental del sòl. Per això, caldria fer noves mesures amb la tècnica espectral H/V i arrays, sobretot a la 
zona II, per confirmar la importància del límit quaternari/terciari en la resposta del sòl. 

Finalment, en el cas que es disposés de capacitat de computació, es podria plantejar l’ús de models 
numèrics bidimensionals o, fins i tot, tridimensionals, per proporcionar una caracterització més precisa 
de la resposta sísmica del sòl, orientada a millorar la microzonació sísmica de la ciutat de Barcelona i el 
seu entorn.

TAULA 3. Velocitat mitjana amb la seva corresponent desviació, profunditat a la qual s’ha arribat i freqüència 
fonamental del sòl mitjana amb la seva desviació, derivades de les mesures de soroll sísmic realitza-
des en aquest estudi per a cada zona de la zonació sísmica de Barcelona.

Zona Vsz mitjana (m/s) Desviació estàndard (m/s) Profunditat z (m) f0 mitjana (Hz) Desviació estàndard (Hz) Rang f0 (Hz)

I 240 50 21 1,3 0,7 0,9 a 1,9

II 395 60 23 1,7 2 0,85 a 3,4

III 425 - 20 3,3 0,9 3 a 3,7

Roca 650 0 20 – – –
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Resum 

L’ICGC té la responsabilitat de realitzar i coordinar estudis 
d’avaluació del risc sísmic a Catalunya per donar suport 
al Pla d’emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT), 
a la planificació territorial, a la revisió de les normatives de 
construcció sismoresistent i també a la societat en general 
com a estratègia de prevenció. Barcelona, localitzada en 
una zona de sismicitat moderada, és una ciutat densament 
poblada que ha patit els efectes de sismes regionals his-
tòrics propers. El seu principal parc d’edificis es va construir 
abans de l’any 1970, data de publicació de la primera 
normativa de construcció sismoresistent espanyola; cal 
esmentar també que la major part de l’edificació es troba 
sobre sòls poc consolidats. Per aquests motius, en els 
darrers 25 anys, Barcelona ha estat objecte de diferents 
estudis d’avaluació del risc sísmic en els quals hi han par-
ticipat diferents institucions. En aquest article es presenta 
un recull dels estudis realitzats a la ciutat de Barcelona 
per caracteritzar la resposta sísmica del sòl i tenir-la en 
compte en els estudis de perillositat sísmica local que, 
juntament amb la vulnerabilitat de les construccions, per-
meten avaluar el risc sísmic. Aquest article mostra la im-
portància del coneixement de la geologia local i dels pa-
ràmetres geotècnics i geofísics de les diferents unitats 
geològiques que conformen el subsol en la caracterització 
de la seva resposta sísmica, tant si es fa mitjançant tèc-
niques experimentals com de simulació numèrica. També 
posa de manifest la necessitat de densificar els estudis 
que proporcionen la informació que ha de permetre dur a 
terme una microzonació sísmica de la ciutat el més acurada 
i realista possible i, en conseqüència, millorar els estudis 
d’avaluació del risc sísmic.  

Paraules clau: Terratrèmols, efectes de sòl, micro-zonació 
sísmica, escenaris de dany, risc sísmic, SISMICAT

Abstract: Influence of the local geology 
in the Barcelona city seismic risk 

 
The ICGC is the institution responsible for carrying out and 
coordinating seismic risk studies in Catalonia. The main 
objective of the seismic risk assessment is to support the 
seismic emergency plan of Catalonia (SISMICAT), the 
urban land planning, the revision of seismic-resistant design 
codes and the society in general as a prevention strategy. 
Barcelona, located in an area of moderate seismicity, is a 
densely populated city that has suffered the effects of 
nearby historic regional earthquakes. Its main building park 
was built before 1970, year of the publications of the first 
Spanish earthquake-resistant design code, it is also im-
portant to mention that most of the buildings are located 
on unconsolidated soils. For these reasons, in the last 25 
years, Barcelona has been the subject of different seismic 
risk assessment studies in which different institutions have 
participated. This article presents a collection of these 
studies carried out for the city of Barcelona to characterize 
the seismic response of the soil and consider it in local 
seismic hazard studies and along with the vulnerability of 
buildings to assess the seismic risk. This article will show 
the importance of the knowledge of the local geology and 
the geotechnical and geophysical parameters of the dif-
ferent geological units in the characterization of its seismic 
response through experimental or numerical simulation 
techniques. Also, it will make clear the need to densify the 
studies that provide the information that should allow to 
carry out a seismic micro-zonation of the city as accurate 
and realistic as possible and, consequently, improve the 
seismic risk assessment studies.  

Keywords: Earthquakes, soil effects, seismic micro-zon-
ation, damage scenarios, seismic risk, SISMICAT

1 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona 
*sara.figueras@icgc.cat 
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1. Introducció 
La ciutat de Barcelona està situada en una zona d’activitat sísmica moderada. La normativa sismoresistent 
espanyola (NCSE-02, 2002) li atribueix una intensitat màxima de VI per un període de retorn de 500 anys. 
Els estudis de perillositat realitzats per Secanell et al. (2004) proposen una intensitat VI-VII en els materials 
terciaris aflorants de la ciutat. La presència d’una cobertora quaternària pleistocena-holocena sobre la 
qual es fonamenten la major part dels edificis de la ciutat pot modificar considerablement el moviment 
sísmic del sòl en la seva amplitud i durada i també en el seu contingut freqüencial. L’alta densitat de 
població i l’alt índex de vulnerabilitat de les construccions justifica la necessitat de realitzar estudis 
geològics, geofísics i de l’àmbit de l’enginyeria sísmica per caracteritzar la possible amplificació del 
moviment del sòl deguda a la geologia local. Els resultats d’aquests estudis es consideraran tant en 
l’avaluació del risc sísmic de la ciutat com en la realització dels escenaris de dany sísmic que l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) lliura a Protecció Civil, juntament amb els comunicats d’alerta 
sísmica en el marc del Pla d’emergències sísmiques de Catalunya SISMICAT (2003-2014). 

2. Context sísmic de la ciutat de Barcelona 
La sismicitat local és un dels factors principals a tenir en compte en l’avaluació de la perillositat i el risc 
sísmic. Amb la creació i desplegament del Servei de Sismologia dins del Servei Geològic de Catalunya, 
a partir de l’any 1984 es va disposar d’una xarxa que, mitjançant l’enregistrament instrumental, va 
permetre una anàlisi detallada de la sismicitat de tot Catalunya (Batlló et al, 2016). Si bé es disposen de 
registres instrumentals des de l’inici del segle XX (l’Observatori Fabra va obtenir els primers enregistraments 
l’any 1906 –Susagna i Batlló, 2008–), les limitacions dels instruments utilitzats i de la distribució de les 
estacions sísmiques fan que el nostre coneixement de la sismicitat en aquest període es basi en una 
barreja de dades instrumentals i macrosísmiques. Per als períodes anteriors al segle XX, el nostre 
coneixement dels terratrèmols ocorreguts és documental. El coneixement de la sismicitat de Catalunya 
des dels temps més reculats queda sintetitzat a l’Atles sísmic de Catalunya (Susagna i Goula, 1999), 
amb algunes revisions posteriors dels terratrèmols més importants (Olivera et al, 2006). 

Si ens cenyim a Barcelona, una revisió de la sismicitat enregistrada per la Xarxa sísmica de Catalunya 
(ICGC, 2000), en el període 1984-2021/06 en una àrea d’uns 30 km al voltant de la ciutat, ens mostra 
(Fig. 1) que no s’ha enregistrat cap terratrèmol de magnitud local més gran de Ml = 3,3 (1992-09-03, 
Vallés Oriental). Només tres s’han percebut lleument a Barcelona.  

Figura 1. Sismicitat enregistrada en el període 1984-2021/06  
al voltant de la ciutat de Barcelona (41.1-41.7º N, 1.85-2.20º E). 

(ICGC/Terratrèmols enregistrats, 2021).
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Altres terratrèmols, amb origen més llunyà, s’han percebut a la ciutat. Al segle XX amb dades molt 
fiables, el total de terratrèmols percebuts a la ciutat de Barcelona és de 81. La intensitat no ha superat 
fins ara el valor de IV (MSK64). En temps històrics tenim constància de 38 terratrèmols percebuts. En 
aquest cas, tenim enregistrada una intensitat màxima de grau VI-VII, en ocasió del gran terratrèmol 
Pirinenc del dia 2 de febrer de 1428. En aquest grau ja es produeixen danys a les edificacions. Recordem 
que en aquella ocasió va caure el rossetó de l’església de Santa Maria del Mar, que va produir vàries 
víctimes mortals. Cal recordar, però, que es tracta d’una estructura molt fràgil i que, pel que es coneix, 
es trobava en obres. Per tant, segons el nostre registre de la sismicitat, no s’han produït terratrèmols im-
portants al voltant de Barcelona i només tenim enregistrats danys lleugers a moderats a les edificacions. 

Però, apart del registre històric de la sismicitat, utilitzem altres eines per estudiar la intensitat o 
acceleració que es pot produir en un lloc. Els estudis de perillositat sísmica fan una estimació de la 
probabilitat que en un temps determinat i en una ubicació fixada se superi un determinat nivell del 
moviment del sòl produït per un terratrèmol.  

Les anàlisis probabilistes de la perillositat regional de Catalunya (sense quantificar els efectes del sòl) 
mostren que, per a un període de retorn de 500 anys, es pot esperar a Barcelona una intensitat de VI-
VII (Secanell et al, 2004) i una acceleració pic del terreny de l’ordre de 0,10 g (Irizarry et al., 2003; Irizarry 
et al., 2004; Roca et al., 2006b). 

3. Caracterització dels efectes sísmics del sòl  
i microzonació sísmica de la ciutat de Barcelona 

L’energia alliberada en el moment en què es produeix un terratrèmol es propaga pel subsol en forma 
d’ones elàstiques les quals, en arribar a la superfície, fan vibrar el terreny. Les característiques geològiques, 
geotècniques i topogràfiques del subsol poden modificar l’amplitud, la durada i el contingut freqüencial 
d’aquesta vibració (Fig. 2). Aquest fenomen es coneix amb el nom d’efecte sísmic local i inclou efectes 
de sòl, topogràfics i també efectes induïts com esllavissades i liqüefaccions del terreny. Els efectes locals 
poden produir destrucció en àrees allunyades centenars de quilòmetres de l’epicentre. És doncs molt 
important tenir en compte els efectes locals en els estudis de perillositat sísmica orientats a l’avaluació i 
la mitigació del risc sísmic. 

Entre els diferents tipus d’efectes locals, en aquest article ens centrarem en els efectes de sòl i la seva 
avaluació a la ciutat de Barcelona. Els efectes de sòl es poden caracteritzar mitjançant mètodes empírics, 
basats en registres sísmics reals en sòl i roca, o en registres de soroll sísmic, i també amb mètodes 
numèrics. Aquests darrers s’acostumen a utilitzar en zones de sismicitat moderada o en zones actives 

Figura 2. Esquema de l’efecte 
d’amplificació del moviment 
vibratori del terreny on s’observa 
l’augment de l’amplitud de les ones 
sísmiques que es produeix  
en sediments tous en relació  
al moviment en roca dura.
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poc instrumentades. Per poder calcular la resposta sísmica del sòl amb mètodes numèrics cal disposar 
d’un registre de referència en roca i d’un model 1D, 2D o 3D del subsol per on propagar el moviment 
vibratori. Aquests models s’obtenen a partir de dades geològiques, geofísiques i geotècniques, i de pa-
ràmetres dinàmics del sòl. 

Tant els mètodes empírics com els numèrics proporcionen la funció de transferència del sòl (FT), que 
mostra l’amplificació del moviment vibratori en funció de la freqüència. També permeten obtenir la freqüència 
fonamental del sòl (f0) i diversos paràmetres de moviment del sòl d’utilitat per l’enginyeria sísmica com ara 
PGA, PGV, Intensitat d’Arias o espectres de resposta (Figueras, 1994; Cid, 1998; Macau, 2008).  

L’avaluació d’efectes de sòl s’acostuma a fer en termes d’increment d’intensitat macrosísmica, de 
variacions dels valors màxims de vibració del terreny (PGA, PGV, PGD) en sòl respecte roca, i també en 
termes de la variació de valors espectrals d’aquests paràmetres en diferents rangs de freqüència. La mi-
crozonació sísmica és la classificació d’una àrea d’estudi en funció de les zones on els paràmetres 
utilitzats per analitzar els efectes de lloc presenten uns valors similars. 

Fleta et al. (1998) va fer una primera caracterització geotècnica de tots els nuclis urbans dels municipis 
de Catalunya i els va classificar en 4 tipus de sòls (R, A, B i C) segons la seva resposta particular enfront 
del fenomen sísmic associada a la velocitat que tenen les ones de cisalla (ones S) en travessar-los. 
Secanell et al. (2004) va proposar les modificacions en els valors de la intensitat per a cada tipus de sòl 
per considerar l’efecte de sòl. Per als tipus de sòl R i A no es modifica el valor de la intensitat, mentre 
que per als tipus B i C se suma 0,5 graus d’intensitat. Per a Barcelona es va assignar un sòl de tipus C 
i, per tant, d’una perillositat regional de VI-VII per a un període de retorn de 500 anys es va passar a una 
perillositat local de VII. Aquests resultats es van tenir en compte per incloure els efectes de sòl en l’avaluació 
de la perillositat sísmica de Catalunya realitzada en el marc del Pla SISMICAT. 

Per tal de millorar l’estimació somera dels efectes de sòl considerada en el Pla SISMICAT es proposa 
la realització d’estudis de microzonació sísmica. Els primers estudis realitzats a la ciutat de Barcelona 
van consistir en una modelització 1D de la propagació de les ones sísmiques en diferents columnes de 
sòl de la ciutat, definides a partir del mapa geotècnic de Losan (Figueras et al. 1995; Losan, 1978). 
Estudis posteriors van permetre obtenir informació més detallada i completa de la resposta sísmica del 
sòl que va permetre realitzar una zonació sísmica de la ciutat. D’aquests estudis destaquem els treballs 
de Cid (1996), Cid (1998), Cid et al. (2001) i Cadet et al. (2011); també l’aportació de Salinas (2015) per 
caracteritzar la resposta del sòl a una escala de detall en les zones de riera del Pla de Barcelona on la 
geologia superficial es troba afectada per variacions laterals ràpides.  

Aquests estudis van requerir la recopilació, processat i interpretació de la informació geotècnica i 
geofísica disponible, la realització de campanyes geofísiques complementàries sobre el terreny amb 
mètodes gravimètrics i de sísmica passiva (vegeu article Macau et al. d’aquesta monografia), càlculs de 
simulació numèrica de la propagació d’ones sísmiques en el subsol de Barcelona i obtenció dels paràmetres 
necessaris en el domini del temps i la freqüència per a realitzar la zonació sísmica. 

A la Figura 3 es mostra el mapa de zonació sísmica i les funcions de transferència (FT) representatives 
de cada zona obtingudes per Cid (1998), Cid et al. (2001).  

Les característiques principals de cadascuna de les zones proposades en la zonació anterior són les 
següents: 
• Zona R, afloraments rocosos. Emplaçament de referència en roca per la modelització de la resposta 

sísmica del sòl. FT sense pics representatius. 
• Zona I, afloraments deltaics holocens. La FT presenta un pic d’amplificació màxima proper a 2,5 Hz, 

amb un valor d’amplificació al voltant de 2,5. L’amplificació mitjana del PGA és d’1,69. 
• Zona II, afloraments pleistocens amb substrat terciari de gruix suficientment gran com perquè influeixi 

en la resposta del sòl. La FT presenta un pic d’amplificació màxima proper a 5 Hz amb un valor d’am-
plificació al voltant de 2,5. L’amplificació mitjana del PGA és d’1,65. 

• Zona III, afloraments pleistocens sobre Paleozoic, sense substrat terciari, de gruix suficientment gran 
com perquè influeixi en la resposta del sòl. La FT presenta un pic d’amplificació màxima proper a 5 Hz, 
amb un valor d’amplificació al voltant de 2,25 i una atenuació de les baixes freqüències. L’amplificació 
mitjana del PGA és d’1,43  
La comparació de les FT numèriques amb les FT obtingudes a partir del quocient espectral H/V de 

registres de soroll sísmic (Alfaro, 1997, Alfaro el al., 2001; Goula et al.,1998)) va permetre concloure que 
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no és recomanable basar un estudi de microzonació sísmica només en la tècnica passiva H/V sense 
comparar els resultats amb altres mètodes ja que, en algunes zones, la freqüència fonamental no coincideix 
amb la freqüència de màxima amplificació del moviment del sòl.  

En el marc del projecte SISNEPI (2007-2010) es van aplicar tècniques de sísmica passiva basades en 
el registre de soroll sísmic en superfície (quocient espectral H/V i tècnica d’Array) per obtenir els valors 
de f0 i Vs. La velocitat de propagació de les ones de cisalla (Vs) en els primers metres de sòl es va utilitzar 
per estimar l’amplificació del sòl a partir d’equacions predictives calibrades amb registres sísmics de la 
xarxa KikNet del Japó (Cadet et al. 2011). La comparació de les FT així obtingudes amb les resultants 
de la simulació numèrica va permetre detectar les limitacions del mètode empíric i obtenir conclusions 
importants sobre la importància del coneixement geològic, geofísic i geotècnic del subsol de les ciutats 
per obtenir una microzonació sísmica acurada mitjançant mètodes de simulació numèrica. 

Per quantificar la grandària de l’amplificació i determinar la perillositat local de la ciutat, Irizarry et al. 
(2011) va obtenir factors d’amplificació per als valors de l’espectre d’acceleració, calculats a partir de les 
funcions de transferència de la zonació de Cid et al. (2001). D’aquesta manera, es van calcular els 
espectres de resposta en acceleració (Fig. 4a) que es podien esperar a les diferents zones de la ciutat 
per a un període de retorn de 475 anys. Per considerar la zonació sísmica en la perillositat sísmica local 
en intensitats, Irizarry et al. (2011) va proposar incrementar en 0,5 graus les intensitats de les zones I, II 
i III. Lantada et al. (2010) van incloure els efectes de sòl a la perillositat probabilista en intensitat obtinguda 
per Secanell et al. (2004) com es mostra a la Figura 4b. 

Figura 3. (a) Mapa resultant de la zonació sísmica de Barcelona; (b) funcions de transferència (FT) característiques de cada zona.

Figura 4. a) Espectres  
de resposta en acceleració (Sa) 
per a un període de retorn  
de 475 anys per a les zones de 
la zonació sísmica de Barcelona 
(Irizarry et al., 2011), PGA és  
el valor pic o màxim  
d’acceleració; b) Mapa 
d’intensitats probabilistes  
amb efectes de sòl creat  
per Lantada et al. (2010).

a) b)

a) b)
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4. Avaluació del risc sísmic de la ciutat de Barcelona 
Els estudis de la geologia local de Barcelona han contribuït a millorar l’avaluació del risc sísmic de la 
ciutat permetent quantificar els efectes d’amplificació local del moviment del sòl deguts a la presència de 
sòls tous.  

En l’avaluació del risc sísmic es combinen la perillositat sísmica local i la vulnerabilitat sísmica dels 
edificis per estimar les conseqüències socials o econòmiques del dany que pot causar un terratrèmol. 
La vulnerabilitat sísmica és la predisposició intrínseca dels edificis a patir dany sísmic, i mitjançant les 
funcions de dany sísmic es desenvolupen escenaris de risc sísmic. Diversos estudis realitzats a l’ICGC 
i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el marc de diferents projectes de recerca han avaluat 
el risc sísmic de Barcelona. Tot seguit presentem alguns resultats dels estudis fets per al Pla SISMICAT 
i el projecte RISK-UE. 

L’avaluació del risc sísmic a escala regional del Pla SISMICAT realitzada per l’ICGC (Chavéz 1998; 
Roca et al., 2006a) va calcular els danys que podrien observar-se a cada municipi a partir de matrius 
de probabilitat de danys i la classificació estadística dels edificis segons les classes de vulnerabilitat A, 
B, C i D de l’Escala Macrosismica Europea (EMS 98 - Grünthal, 1998), les intensitats previstes en l’a-
valuació de la perillositat de Secanell et al. (2004) i l’efecte del sòl recomanat per Fleta et al. (1998), 
descrit a l’apartat 3 d’aquest article. Com a resultat de l’avaluació del dany físic, s’obté el nombre 
d’edificis de cada municipi distribuït segons els diferents graus de danys de l’EMS-98. La Figura 5a 
presenta la distribució del grau de dany esperat per a la ciutat de Barcelona segons Chávez (1998). 

En el projecte RISK-UE (Mouroux i Lebrun, 2006) també es va avaluar el risc sísmic de Barcelona en 
funció de les intensitats i les acceleracions espectrals i considerant la zonació sísmica de Barcelona de 
Cid et al. (2001). La Figura 5b mostra un resum dels resultats de l’escenari de risc sísmic probabilista 
(Irizarry et al., 2011) basat en els espectres probabilistes d’acceleració (Fig. 4a) i l’avaluació del dany 
mitjançant el mètode de l’espectre de capacitat (Freeman 1998; Barbat et al., 2008).  

Figura 5. Resultats dels escenaris de risc per a la ciutat de Barcelona segons l’estudi per al a) Pla SISMICAT i b) el projecte RISK-UE. 

L’escenari probabilista del projecte RISK-UE considera com unitat de treball les zones censals petites 
de la ciutat (Lantada et al., 2010). Per tant, cadascuna d’aquestes zones té la seva pròpia distribució del 
grau de dany, com el que es va obtenir per a la ciutat de Barcelona en el Pla SISMICAT. El fet de poder 
diferenciar l’efecte de sòl dins de la ciutat gràcies a la zonació sísmica de Cid et al. (2001) i la qualitat de 
les dades de la vulnerabilitat sísmica van contribuir a millorar la identificació de les zones de la ciutat amb 
un nivell de risc sísmic més elevat. 

a) b)
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5. Conclusions 
En els darrers 25 anys i en el marc de diversos estudis i projectes s’ha avaluat la resposta sísmica del 

sòl de la ciutat de Barcelona utilitzant diferents metodologies que han permès obtenir zonacions de la 
ciutat a diferents nivells de detall, amb l’objectiu d’assolir una microzonació sísmica de Barcelona. 

Els resultats obtinguts s’han tingut en compte per considerar els efectes de sòl en els estudis de 
perillositat sísmica a escala local, tant pel que fa a l’increment d’intensitat sísmica esperada a Barcelona 
respecte la intensitat en roca, com als valors d’amplificació del moviment del sòl respecte al moviment 
en roca en diferents rangs de freqüència. També s’han obtingut espectres de resposta representatius de 
cada tipus de sòl. Tota aquesta informació ha contribuït a millorar la identificació de les zones de la ciutat 
on es preveu un nivell de risc sísmic més elevat. 

En els diferents estudis orientats a la microzonació sísmica de la ciutat s’ha pogut constatar la 
importància i la necessitat de disposar d’un coneixement detallat i extens de l’estructura del subsol, i els 
paràmetres de les diferents unitats geològiques que s’obtenen a partir d’estudis geofísics i geotècnics in 
situ, i assaigs de laboratori. Aquests paràmetres són els que han de permetre generar uns models del 
subsol fins al basament rocós el més realistes possible per ser utilitzats a les simulacions numèriques 
que permetran obtenir la resposta sísmica del sòl. 
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Resum 

En aquest article es tracten els moviments de vessant 
que es produeixen en el terme municipal de Barcelona i, 
en particular, els que afecten a la muntanya de Montjuïc. 
L’anàlisi s’ha elaborat a partir de la informació extreta de 
fonts documentals, de la fotointerpretació d’ortofotos de 
vols antics i recents (de 1946 a 2021) i amb treball de 
camp. Principalment, s’han identificat tres zones suscep-
tibles de generar moviments de vessant: la muntanya de 
Montjuïc, la Serra de Collserola i els turons de Barcelona. 
El catàleg dels moviments de vessant és constituït per 
332 esdeveniments identificats amb treballs de fotointer-
pretació i de camp, amb 161 despreniments i 171 eslla-
vissades, i per 168 unitats d’informació obtingudes a 
partir de l’anàlisi de fons documentals situades a la mun-
tanya de Montjuïc. És en aquesta emblemàtica zona on 
s’han cartografiat més esdeveniments identificats per fo-
tointerpretació i treball de camp: 245 moviments de ves-
sant, dels quals 107 corresponen a esllavissades i 138 a 
despreniments. Els moviments de vessant a la muntanya 
de Montjuïc han provocat 28 víctimes mortals i 22 ferits 
de diferent consideració. El treball posa de manifest l’im-
pacte dels moviments de vessant a la ciutat de Barcelona 
i, en general, la importància de disposar de catàlegs d’es-
deveniments tan complets com sigui possible, en el temps 
i en l’espai, per a l’avaluació, la prevenció i la mitigació 
del risc geològic de zones urbanes. 

Paraules clau: Despreniments, esllavissades, moviments 
de vessant, susceptibilitat, perillositat, risc

Abstract: Slope movements in the city  
of Barcelona. The paradigmatic 
case of the Montjuïc mountain 

 
The subject of this article is the slope movements that 
occur in Barcelona, and especially those that affect the 
Montjuïc mountain. The analysis has been carried out from 
information extracted from documentary sources, the 
photo interpretation of orthophotos of old and recent flights 
(between 1946 and 2021), and fieldwork. Three areas sus-
ceptible to generating slope movements have been ident-
ified: the Montjuïc mountain, the Collserola range, and the 
Barcelona hills. 
The catalog of slope movements is made up of 332 events 
identified with photointerpretation and field work, with 161 
rockfalls and 171 landslides, and by 168 units of information 
obtained from the analysis of documentary funds located 
on the Montjuïc mountain. It is in this emblematic area 
where more events identified by photo interpretation and 
fieldwork have been mapped, 245 slope movements, of 
which 107 are landslides and 138 are rrockfalls The slope 
movements on the mountain of Montjuïc have caused 28 
fatalities and 22 injuries.  
The work highlights the impact of slope movements in the 
city of Barcelona and, in general, the importance of having 
catalogs of events as complete as possible, in time and 
space, for the evaluation, prevention, and mitigation of 
geological risk in urban areas. 

Keywords: Rockfalls, landslides, slop movements, sus-
ceptibility, hazard, risk
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2 Universitat Politècnica de Catalunya. Carrer de Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona 
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1. Introducció 
D’acord amb la definició que proposen Llorente i Laín (2009), entenem com a riscos geològics els 
processos naturals en els quals intervé algun aspecte geològic de manera majoritària, o en els quals 
entendre la geologia del fenomen resulta imprescindible per a la caracterització del procés. 

A Barcelona, els principals riscos geològics susceptibles d’afectar l’activitat de la ciutat són, dins dels 
generats per la geodinàmica externa: les inundacions, tant fluvials com litorals; les esllavissades, els des-
preniments i els esfondraments; i els terratrèmols, generats per la geodinàmica interna. Aquesta classificació 
fa referència als fenòmens que tenen el seu origen en un procés natural. No obstant això, cal considerar 
altres fenòmens que tindrien el seu origen íntimament relacionat amb l’activitat antròpica, com són els 
lligats a condicionants geotècnics relacionats amb la presència d’argiles expansives, de materials 
susceptibles a la liqüefacció, de materials poc resistents que poden generar assentaments diferencials 
o per la construcció d’infraestructures que modifiquen l’estabilitat del terreny. Altres fets relacionats amb 
l’activitat antròpica que poden generar problemes geotècnics associats són: els rebliments de les rieres, 
d’antigues zones extractives i d’altres àmbits en què, al llarg de la història, per facilitar la urbanització, 
s’ha modificat el relleu original.  

A les zones urbanes, com que existeix un gran nombre d’elements exposats, tant materials com de 
vides humanes, l’avaluació de la perillositat geològica és una eina indispensable per a la mitigació dels riscos 
geològics. L’objectiu d’avaluar la perillositat és minimitzar els efectes que aquests poden produir sobre 
l’activitat humana, mitjançant estratègies de prevenció, protecció i correcció enfront dels diferents fenòmens, 
i implementar polítiques de planificació urbana i d’ordenació del territori adequades. En aquestes zones, l’a-
valuació dels riscos geològics no és una tasca fàcil, a causa de l’intens desenvolupament del teixit urbà. El 
creixement de la ciutat, per una part, esborra la majoria dels trets geomorfològics dels fenòmens que han 
ocorregut en el passat i, per l’altra, l’entapissat urbà acostuma a no deixar afloraments de qualitat que es 
puguin observar directament. La manca d’afloraments impedeix l’observació directa d’indicis d’activitat i 
obliga a completar la informació disponible amb altres tècniques d’anàlisis: com les geofísiques, d’observació 
del territori amb sensors remots (lidar, fotogrametria, InSAR, etc.) i l’auscultació, a part de les tècniques que 
s’utilitzen tradicionalment, com la que prové de fons històriques, geològiques, geomorfològiques o de treballs 
de fotointerpretació. La utilització de les diferents tècniques ens proporciona informació per entendre els 
mecanismes, els factors condicionants i desencadenants, i l’evolució en el temps i en l’espai, entre d’altres 
paràmetres, que són de molta utilitat per dissenyar mesures de prevenció i mitigació adients. 

En aquest treball ens centrem en l’anàlisi dels moviments de vessant de la ciutat de Barcelona, con-
cretament en els despreniments i les esllavissades. Aquest recull s’emmarca en els treballs que es duen 
a terme per implementar el Servei d’Informació de Riscos Geològics (SIRG) de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC), en el qual s’estudien i avaluen els riscos geològics arreu del territori 
(González et al., 2017) segons les funcions que li són otorgades per la seva Llei de creació (2/2014 de 
30 de gener). 

2. Els moviments de vessant 
A grans trets, per tal que es produeixin moviments de vessant, és necessari que hagi un cert pendent i 
unes condicions favorables prèvies determinades per les propietats físiques i resistents dels materials, 
que estan relacionades directament amb la litologia, amb les seves característiques morfològiques i geo-
mètriques, amb les seves condicions hidrogeològiques i amb la seva resistència i capacitat per defor-
mar-se. Cal destacar dos agents importants que intervenen en la reducció de l’estabilitat del terreny: 
l’aigua i l’activitat antròpica. L’aigua pot actuar, a la vegada, com a factor desencadenant i condicionant, 
ja que la presència d’aigua pot disminuir la resistència del terreny i augmentar les forces favorables a la 
inestabilitat. D’altra banda, l’activitat antròpica pot modificar el pendent natural dels materials, creant 
noves zones susceptibles de produir moviments del terreny, pot augmentar la càrrega en el terreny i pot 
modificar la circulació de l’aigua, tant superficial com subterrània. 

La modificació antropogènica del relleu en zones on la presència humana ha tingut una llarga història 
és un dels factors que pot ser molt determinant, per la pròpia modificació del terreny, ja que deixa fronts 
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d’explotació de molts metres d’alçada; i per l’abandó d’aquestes zones, on la dinàmica natural controla 
la generació de moviments de vessant. 

A continuació presentem les àrees de la ciutat més susceptibles de generar moviments de vessant 
en funció del relleu, del context geològic i geomorfològic, i de l’activitat antròpica. 

2.1 Relleu 

La ciutat de Barcelona s’estén paral·lela a la línia de costa entre els deltes del Besòs i del Llobregat, al nord-
est i al sud-est respectivament, i la Serra de Collserola al nord-oest. El seu relleu es configura per una plana 
amb pendent molt suau cap a mar entre els deltes i per les elevacions que donen: la muntanya de Montjuïc 
(192 msnm) al sud-est, la Serra de Collserola (Tibidabo, 516 msnm) al nord-oest; i turons com el del Carmel 
(266 msnm), de la Rovira (262 msnm), de la Creueta del Coll (245,5 msnm), del Putxet (182,7 msnm) i de la 
Peira (138 msnm) al nord de la plana de la ciutat. En el mapa de pendents, derivat del model digital del 
terreny de l’ICGC de malla regular de 2 x 2 m, s’identifiquen amb facilitat aquests relleus (Figura 1). Pel que 
fa a la susceptibilitat de moviments de vessant en funció del seu pendent, a grans trets, es considera que 
els despreniments es poden produir generalment en pendents superiors a 45º, i les esllavissades, en sentit 
ampli, en pendents d’entre 7º i 30º (González et al., 2012). A la mateixa figura (Figura 1) s’identifiquen les 
zones susceptibles de produir moviments de vessant d’acord amb aquests pendents.  

Figura 1. Mapa de pendents. En vermell es mostren les zones susceptibles que es produeixin moviments de vessant.
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2.2 Context geològic i geomorfològic  

A l’anàlisi de la susceptibilitat per moviments de vessant, la identificació de les litologies susceptibles és un 
punt clau. Basant-nos en el context geològic i geomorfològic del conjunt de la ciutat, s’identifiquen tres 
dominis principals amb pendents susceptibles de generar moviments de vessant: la muntanya de Montjuïc, 
la Serra de Collserola i els turons de Barcelona. 

La muntanya de Montjuïc és un horst basculat cap al NO, constituït per materials del Miocè (Parcerisa, 
2002; Salvany i Aguirre, 2020). Les característiques geològiques i geomorfològiques de la muntanya fan que 
el massís tingui una susceptibilitat important de generar moviments de vessant. A grans trets, aquesta sus-
ceptibilitat és deguda a diversos factors: a) l’alternança d’estrats de gresos, conglomerats, lutites i margues 
que cabussen lleugerament cap al NO (de 0 a 10º), amb diferents graus de silicificació, que donen lloc, 
d’una banda, a roques poc consistents i disgregables (no silicificades) i, d’altra banda, a roques dures i 
compactes (silicificades); b) intens diaclasat, que afecta els materials rígids; c) una formació superficial 
heterogènia de materials del Miocè alterat, en alguns punts coberta per dipòsits quaternaris relativament 
potents; d) la presència de rebliments antròpics i; e) l’existència del vessant escarpat que mira a mar, orientat 
al SE, amb trams subverticals i pendents mitjanes que superen els 30º. A conseqüència d’aquesta configuració 
geològica, a la muntanya de Montjuïc es generen diferents tipus de fenòmens, des de despreniments de 
materials rocosos o de materials poc consistents, passant per esllavissades superficials que afecten únicament 
la formació superficial, fins a esllavissades que possiblement afecten el substrat. 

La Serra de Collserola forma part de la Serralada Litoral i es tracta d’un bloc alçat, delimitat per falles 
normals, que van actuar amb posterioritat a l’orogènia alpina. Des del punt de vista geomorfològic, és 
formada per un relleu suau, asimètric, de carenes i turons, on els pendents més pronunciats s’identifiquen 
en el vessant barceloní. A nivell geològic és constituït principalment per roques metamòrfiques i sedimentàries 
d’edat paleozoica i granitoides hercinians. Als peus de la serra i en els fons de vall, els materials paleozoics 
sovint queden coberts per dipòsits quaternaris. Les pissarres, les fil·lites i els esquistos presenten una foliació 
molt penetrativa que condiciona l’alteració superficial dels materials i la seva estabilitat. El tipus de fenòmens 
que tenen lloc més freqüentment són: despreniments de petites magnituds, lliscaments superficials i petits 
fluxos de terres que afecten a la formació superficial. Aquests fenòmens es donen principalment en zones 
modificades per l’activitat antròpica, com talussos de carreteres i pistes forestals. 

Els turons es troben situats en el bloc superior de la falla normal de Collserola, definint la part alta del 
Pla de Barcelona. En els turons hi aflora el basament paleozoic, el qual es caracteritza per presentar una 
gran varietat de roques sedimentàries, ígnies i metamòrfiques (IGC, 2009-2011). Les roques sedimentàries 
i metamòrfiques paleozoiques es troben fortament deformades per estructures associades a l’orogènia 
herciniana. A més a més, el conjunt del basament paleozoic presenta nombroses fractures i falles més 
modernes que el compartimenten. A les parts baixes dels turons, el basament paleozoic es troba cobert 
per dipòsits al·luvials i col·luvials plistocens. En aquesta zona, el fenomen més freqüent és el despreniment 
de petites magnituds en terrenys modificats antròpicament.  

2.3 L’activitat antròpica 

Com hem comentat anteriorment, les activitats humanes, principalment les relacionades amb les activitats 
extractives, han influït de manera significava en la transformació del relleu de la ciutat. A nivell geomorfològic 
s’observen geometries circulars, amb pendents superiors als 45º, susceptibles de produir-s’hi moviments 
de terreny. Aquestes geometries estan associades a antigues activitats extractives, com les de la muntanya 
de Montjuïc i les dels turons del Carmel, de la Rovira o de la Peira. 

La muntanya de Montjuïc, des de temps prehistòrics, ha estat relacionada íntimament amb l’activitat 
humana i el desenvolupament de la ciutat de Barcelona. Durant els darrers 2 000-3 000 anys, els canvis 
paisatgístics i de relleu han estat constants a causa, fonamentalment, de l’explotació dels recursos agraris, 
hídrics i geològics. Les causes de la transformació de Montjuïc al llarg de la història han estat degudes 
principalment a: a) l’activitat extractiva intensa i perllongada, que ha deixat multitud de fronts d’explotació; 
b) la gran quantitat de moviments de terra realitzats per a l’Exposició Universal del 1929; i, c) la transformació 
de la ciutat durant els segles XIX i XX per a la construcció del Cementiri de Montjuïc, el Cinturó de Litoral 
i la Barcelona Olímpica de 1992, entre d’altres. Actualment, només s’han conservat vestigis d’una pedrera 
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romana, però per fer-nos una idea de les dimensions, l’explotació romana va permetre construir muralles, 
temples i tombes (Gutiérrez, 2009). En temps medievals es va utilitzar per aixecar edificis històrics, com 
la Catedral i el Saló del Tinell. El moment de màxima explotació de les pedreres es va produir pel des-
plegament del Pla Cerdà de l’Eixample (mitjan segle XIX) i es va perllongar fins a les primeres dècades 
del segle XX. Àlvarez (1988) va inventariar 29 pedreres de les quals es tenia notícia a principi segle XX, 
encara que l’origen de l’explotació tingués lloc en temps més remots. 

Les calcàries del Silurià-Devonià han estat intensament explotades als turons de la Creueta del Coll 
(Figura 2), del Carmel, de la Rovira i de la Peira, modificant el pendent natural del terreny. Actualment els 
fronts d’explotació, ja naturalitzats, juntament amb l’estructura dels materials, fan que aquestes zones 
siguin susceptibles de generar despreniments rocosos de diferents magnituds. 

Figura 2. Parc de la Creueta del Coll.  
Damunt, imatge de l’antiga zona 
extractiva. 

A sota, mapa de pendents  
2 x 2 de l’ICGC.
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Un exemple de la inestabilitat als talussos és la gran quantitat d’incidències que es van produir a la 
ciutat l’any 2020, tant pel temporal Gloria (19-23 gener) com per l’episodi de pluges torrencials dels dies 
19-21 d’abril, i que motiven un seguiment i unes actuacions com les del Pla de Talussos de la Ciutat de 
Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2021). 

3. Catàleg dels moviments de vessant  
a la ciutat de Barcelona 

3.1 Metodologia  

Per poder realitzar una correcta avaluació de la perillositat geològica és necessari disposar d’un catàleg 
d’esdeveniments el més complet en el temps i en l’espai, que proporcioni informació sobre el tipus de 
fenomen, situació i distribució geogràfica, mecanismes desencadenants, magnitud, freqüència, i també 
l’impacte socioeconòmic sobre el territori, entre d’altres. Aquests inventaris són claus per analitzar l’es-
deveniment potencialment perillós i determinar els paràmetres necessaris per a la seva avaluació.  

La metodologia utilitzada per a la realització del catàleg de moviments de terreny s’ha abordat des de 
dos punts de vista: d’una banda, a partir de la recopilació i anàlisi de la informació documental existent 
i, de l’altra, a partir de l’anàlisi de totes les ortofotografies disponibles i amb treball de camp. 

La informació documental s’ha extret principalment de les hemeroteques i dels arxius digitals que es 
mostren a la Taula 1, i d’altres fonts com: la base de dades de la Direcció General de Mobilitat i Infraes-
tructures, el Pla de Talussos de l’Ajuntament de Barcelona, el Parc Natural de la Serra de Collserola, el 
Cos d’Agents Rurals, la Universitat Politècnica de Barcelona i les xarxes socials i premsa actual. La cerca 
a les hemeroteques i als arxius digitals s’ha realitzat mitjançant paraules clau i la combinació d’elles; en 
dos idiomes, castellà i català. Les paraules clau utilitzades estan relacionades principalment amb les 
zones geogràfiques, tipologia dels fenòmens i descripció dels materials mobilitzats. Com a exemple, les 
paraules utilitzades per fer cerques sobre la tipologia del fenomen han estat, en castellà: desprendimiento, 
deslizamiento, caída; en català, despreniment, lliscament, esllavissada, caiguda. 

Arxiu/hemeroteca digital Web

Hemeroteca de La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/hemeroteca

Hemeroteca, Periòdics ABC https://www.abc.es/archivo/periodicos/

BCNROC Barcelona https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat

Hemeroteca digital de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) https://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca

Arxiu Municipal de Barcelona https://catalegarxiumunicipal.bcn.cat

Biblioteca Virtual de Premsa Històrica https://prensahistorica.mcu.es/

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE). http://hemerotecadigital.bne.es/

Arxiu de Revistes Catalanes Antigues https://arca.bnc.cat/

TAULA 1. Informació documental consultada en arxius o hemeroteques digitals.

La cartografia s’ha realitzat a partir de la fotointerpretació de les ortofotografies des de 1946 fins a 
2021 (Taula 2) i seguint les especificacions tècniques del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 
1:25 000 (González et al., 2012). Una vegada realitzada la fotointerpretació, es va fer el treball de camp, 
amb l’objectiu de comprovar, verificar i modificar, si calgués, les dades obtingudes a les fases anteriors 
(informació documental i fotointerpretació) i d’identificar els fenòmens que no s’han observat en els treballs 
de fotointerpretació a causa de la resolució de les imatges i de les dimensions del fenomen. 
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3.2 Resultats 

El catàleg dels moviments de vessant a la ciutat de Barcelona és constituït per 332 esdeveniments, 65 
despreniments en roca dura, 96 despreniments en roca tova/sòl i 171 esllavissades. La gran majoria es 
situen a les zones descrites en el punt 2.2, tal i com es mostra a la Figura 3 i a la Taula 3. 

TAULA 2. Taula amb les ortofotografies analitzades. ICGC: disponibles a http://www.icc.cat/vissir3/ (ICGC*: Mi-
nisterio de Defensa). AMB: disponibles a https://geoportalcartografia.amb.cat/

Anys Escala Origen Resolució (m)

1946 Ortofoto Catalunya - Vol americà Sèrie A 1:10 000 ICGC* 1

1956 Ortofoto Catalunya - Vol americà Sèrie B 1:5 000 ICGC* 0,5

1965 Ortofoto 1:10 000 AMB 0/1/1900

1974 Ortofoto 1:5 000 AMB 0/1/1900

1977 Ortofoto 1:5 000 AMB 0,25

1981, 1992 Ortofoto 1:5 000 AMB 0,5

1986, 1987 Ortofoto 1:5 000 ICGC 0,5

1993, 1996 Ortofoto 1:25 000 ICGC 2/1/1900

1994, 2000, 2003, 2004, 2006 Ortofoto 1:5 000 ICGC 0,5

2008 Ortofoto 1:25 000 ICGC 2,5

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Ortofoto 1:2 500 ICGC 0,25

2020 Ortofoto 1:1 000 ICGC 0/1/1900

2021 Ortofoto 1:2 500 ICGC 0/1/1900

Figura 3. Mapa de situació dels moviments de vessant 
cartografiats. Es mostren les zones identificades  
com a susceptibles.

TAULA 3. Distribució de la tipologia dels fenòmens cartografiats.

Zona Despreniment en roca tova/sòl Despreniment en roca dura Esllavissada

Montjuïc 79 59 107

Serra de Collserola 15  3  58

Turons  0  2   1

Indeterminada  2  1   5
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Segons la tipologia dels fenòmens, s’observa com a la zona de Montjuïc els despreniments, en conjunt, 
són més nombrosos que no pas les esllavissades: 138 (56%) i 107 (44%), respectivament. A la Serra de 
Collserola, el fenomen més abundant són les esllavissades, amb 58 esdeveniments que corresponen al 76% 
del total. A la Figura 4 es mostren diferents exemples dels fenòmens identificats a la ciutat de Barcelona. 

TAULA 4. Distribució temporal dels fenòmens cartografiats.

Figura 4. Exemples d’esdeveniments de l’any 2020. A) Despreniment sota la Carretera de Miramar. B) Esllavissada entre l’Avinguda de l’Estadi  
i la pedrera de la Foixarda. C) Dipòsit de despreniment en el camí de l’esperò del Morrot. D) Esllavissada sota el Mirador de l’Alcalde.

S’han analitzat les litologies del basament involucrades en la generació de moviments de vessant: 
245 fenòmens se situen en materials del Miocè de Montjuïc, 81 en roques metamòrfiques i sedimentàries 
paleozoiques i 6 en roques ígnies tardohercinianes. 

Pel que fa a la distribució temporal dels esdeveniments, destaca el període que inclou el temporal 
Gloria i l’episodi d’abril de 2020, amb 218 esdeveniments identificats (Taula 4). 

Període de temps Moviments cartografiats Període de temps Moviments cartografiats Període de temps Moviments cartografiats

anterior a 1945  1 1997-2000  1 2013-2014   1

1945-1956  1 2000-2003  1 2014-2015   3

1956-1977 21 2003-2004  0 2015-2016   1

1977-1981  1 2004-2008 17 2016-2017   1

1981-1987  1 2008-2009  1 2017-2018   5

1987-1992  4 2009-2010  6 2018-2019  20

1992-1993  2 2010-2011 11 2019-2020 218

1993-1994  1 2011-2012  3 2020-2021   7

1994-1997  0 2012-2013  1 2021-2022   3
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4. El cas paradigmàtic dels moviments  
de vessant a la muntanya de Montjuïc 

Els treballs realitzats, tant per a l’anàlisi de la informació documental com per als treballs de fotointerpretació 
i de camp, han constatat l’alta activitat per moviments de vessant que té la muntanya de Montjuïc. Per 
aquest motiu, i per la gran quantitat d’informació inventariada, des de la segona meitat del segle XIX fins 
a l’actualitat, hem considerat que és interessant fer una descripció més detallada d’aquest sector. 

En el període analitzat, l’activitat per moviments de vessant està relacionada amb la modificació 
antròpica de la muntanya i, en particular, la de la part orientada al sud-est, la que dona al mar, coneguda 
com el Morrot. La intervenció humana en aquesta zona abrupta és relativament recent, ja que no es 
té constància de l’existència d’una via d’unió entre Barcelona i la zona del Llobregat en l’època romana 
i l’alt medieval (Palet, 2021). No va ser fins al segle XIV quan es coneix l’existència del camí denominat 
“Camí nou”, que travessava la paret de roca on trencaven les ones del mar (Miró et al., 2009). La seva 
modificació més important va ser el 1880, amb l’obertura de la trinxera de la línia ferroviària Barcelo-
na-Vilanova-Valls, que va fer retrocedir l’escarpament de manera important (Hoja de Lunes, 1947). 
L’ampliació del camí a carretera i la construcció del port van ser les dues actuacions que més van 
transformar la seva morfologia durant el segle XIX i que, segons l’il·lustre geòleg Mn. Norbert Font i 
Sagué, van trencar l’equilibri de la zona (Font i Sagué, 1907). Aquestes actuacions van iniciar un 
important període d’activitat per moviments de vessant que va durar fins a la finalització de la Ronda 
Litoral, el maig de 1981. 

4.1 Informació documental dels moviments  
de vessant de la muntanya de Montjuïc 

La cerca d’informació en fonts documentals històriques ha permès obtenir 168 unitats d’informació (UD); 
83 de les quals corresponen a moviments de vessant, 27 a accidents relacionats directament amb l’ex-
plotació de les pedreres o amb l’execució d’excavacions o d’altres obres, i 58 a obres de mitigació contra 
esllavissades i desprendiments. En l’anàlisi realitzat s’ha quantificat un total de 50 víctimes mortals i 50 
ferits de diferent consideració. Els moviments de vessant han produït 28 víctimes mortals i 22 ferits, i els 
accidents, 22 víctimes mortals i 28 ferits (Taula 5). 

La gran majoria dels fenòmens, 113, se situen a la zona del Morrot. Analitzant la distribució temporal 
de la informació documental destaquen dos períodes de temps, entre 1889 i 1933, i entre 1969 i 1972. 
En el primer s’identifiquen 48 moviments del terreny i 17 accidents, els quals equivalen a un esdeveniment 
cada 8 mesos. En el segon, s’inclouen 17 moviments del terreny, on 12 són de 1971.  

Alguns d’aquests fenòmens van ser catastròfics, o bé per les seves dimensions, com l’esllavissada 
que va afectar el cementiri el 1894, o bé per les víctimes que van causar, com el despreniment de 1963 
en el qual van morir 10 persones. 

L’esllavissada del Cementiri de Montjuïc es va produir el 14 d’abril de 1894 i, segons Thós (1896), va 
mobilitzar 547 296 m³. L’episodi va destruir diversos blocs de nínxols del marge oriental del cementiri 
(Figura 5A). La digitalització de la cartografia original de Thós ha permès reinterpretar els seus límits, per 
obtenir un volum superior, que arribi a 642 000 m³. El 2014 es va realitzar l’ampliació del Cementiri de 
Montjuïc en el seu límit sud-est, al costat del Fossar de la Pedrera. Això va desencadenar, el 6 de juny 
de 2015, una esllavissada topogràficament per sobre de l’execució de les obres. El moviment va afectar 
3 000 m² de superfície i es van realitzar mesures correctives per aturar-ho, amb rebaixos de terreny de 
fins a 10 metres d’altura (Moreno, 2015). 

El despreniment de 1963 (Figura 5B) està relacionat amb el barraquisme. Cal dir que moltes de les 
antigues pedreres i coves ocupades per barraques van ser afectades per moviments de vessant. El 8 de 
març de 1963, a l’antiga pedrera de la Font Trobada, on avui dia es troben les piscines de Montjuïc (Món 
Esportiu, 1963), es va produir un despreniment que va destruir 4 barraques, provocant la mort de 10 
persones i 3 ferits (La Vanguardia, 1963a). El succés va obligar a traslladar 200 famílies a Badalona 
(Tatajer et al., 2011), i a la muntanya hi varen quedar 2 500 barraques dempeus (La Vanguardia, 1963b). 
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TAULA 5. Unitats d’informació que han produït víctimes mortals i ferits. ML: Moviment de vessant. AC: Accidents 
deguts a despreniments i esllavissades produïdes durant l’explotació de les pedreres o en l’execució 
d’excavacions o d’obres. OB: Obres de mitigació contra esllavissades de terres i despreniments.

Codi Data Tipus 
UD Situació Víctimes 

mortals Ferits Referència

MJ184905AC01 01/05/1849 AC Pedrera desconeguda 2 1 La Esperanza. 2/5/1849. Pàg 3.

MJ185306AC01 21/06/1853 AC Pedrera desconeguda 1 El Correo de Barcelona. 22/6/1853. Pàg 1.

MJ186611AC01 22/11/1866 AC Pedrera Urbina 2 2 La Abeja Montañesa. 26/11/1866. Pàg 1.

MJ197506AC01 18/06/1875 AC Pedrera Satalía 1 2 Diario de Barcelona. 18/06/1875. Citat a VOLTES BOU, P., 
1960. Historia de Montjuich y su castillo.

MJ187609AC01 10/09/1876 AC Morrot 1 4 El Imparcial. 11/09/1876. Pàg 2.

MJ188110MV01 30/10/1881 MV Morrot 1 La Vanguardia. 02/12/1881. Pàg 4.

MJ188205AC01 13/05/1882 AC Pedrera Magallera 1 2 La Vanguardia. 14/05/1882. Pàg 4.

MJ188406AC01 21/06/1884 AC Pedrera de Montjuich 1 La Vanguardia. 22/06/1884. Pàg 5.

MJ188905AC01 23/05/1889 AC Pedrera de las Figueras 1 La Vanguardia. 24/05/1889. Pàg 2.

MJ189304AC01 19/04/1893 AC Pedrera Belladona 1 La Vanguardia. 20/04/1893. Pàg 2.

MJ189903AC01 20/03/1899 AC Santa Madrona 1 3 La Campana de Gràcia. 25/3/1899. Pàg 4.

MJ190308AC01 12/08/1903 AC Pedrera Safont 2 La Veu de Catalunya. 13/8/1903. Pàg 4.

MJ190308AC02 17/08/1903 AC Pedrera Safont 1 La Veu de Catalunya. 17/8/1903. Pàg 3.

MJ190506AC01 26/06/1905 AC Morrot 2 ABC. 27/05/1905. Pàg 9.

MJ190608AC01 01/08/1906 AC Pedrera del Castellà 1 La Veu de Catalunya. 1/8/1906. Pàg 4.

MJ190901AC01 07/01/1909 AC Pedrera Santa Madrona 1 La Veu de Catalunya. 8/1/1909. Pàgina 4.

MJ191512AC01 27/12/1915 AC Pedrera de Peret Torres 3 1 La Vanguardia. 28/12/1915. Pàg 4. 

MJ191603MV01 09/03/1916 MV Morrot 1 El Noticiero Universal. 9/3/1916. Pàg 2. 

MJ191808AC01 17/08/1918 AC Montjuïc 1 La Vanguardia. 18/8/1918. Pàg 4. 

MJ191907AC01 25/07/1919 AC Montjuïc 1 El Cantábrico. Diario de la mañana. 25/7/1919. Pàg 3.

MJ192012AC01 17/12/1920 AC Pedrera desconeguda 2 2 La Libertad. 18/12/1920. Pàg 6.

MJ192109AC01 06/09/1921 AC Montjuïc 1 El Cantábrico. Diario de la mañana. 7/9/1921. Pàg 3.

MJ192209AC01 24/09/1922 AC Pedrera de Santa Madrona 1 La Veu de Catalunya. 25/9/1922. Pàg 8.

MJ192312MV01 10/12/1923 MV Llengua de Serp 1 La Vanguardia. 11/12/1923. Pàg 10. 

MJ192503AC01 12/03/1925 AC Pedrera desconeguda 1 La Vanguardia. 13/03/1925. Pàg 7. 

MJ192505AC01 19/05/1925 AC Pedrera del Castellà 1 La Veu de Catalunya. 20/05/1925. Pàg 2.

MJ192603MV01 16/03/1926 MV Morrot 1 La Libertad. 17/3/1926. Pàg 3.

MJ192608MV01 03/08/1926 MV Morrot 5 La Vanguardia. 4/8/1926. Pàg 10. 

MJ192802MV02 27/02/1928 MV Morrot 1 La Vanguardia. 28/2/1928. Pàg 9. 

MJ192804MV01 10/04/1928 MV Carrer de Cortes 1 2 La Vanguardia. 11/4/1928. Pàg 8. 

MJ192806AC01 14/06/1928 AC Pedrera desconeguda 1 1 La Libertad. 15/6/1928. Pàg 2.

MJ193002MV02 11/02/1930 MV Morrot 2 4 El Diluvio. Pàg 38.

MJ193002MV03 11/02/1930 MV Carrer del Conde de Asalto 2 El Dia Gràfico. 13/2/1930. Pàg 23.

MJ193309MV01 29/09/1933 MV Casa Valero 2 El Dia Gràfico. 29/9/1933. Pàg 7.

MJ194710MV01 04/10/1947 MV Montjuïc 1 2 La Vanguardia. 4/10/1947. Pàg 8. 

MJ195103MV01 04/03/1951 MV Morrot 3 La Vanguardia. 6/3/1951. Pàg 14. 

MJ195110MV01 02/10/1951 MV Carrer del Conde de Asalto 2 La Vanguardia. 3/10/1951. Pàg 11. 

MJ195110MV02 02/10/1951 MV Carretera Riviere 3 Diario de Barcelona. 4/10/1951. Pàg 13.

MJ195207AC01 11/07/1952 AC Carrer del Conde de Asalto 1 La Vanguardia. 12/07/1952. Pàg 11. 

MJ196211MV01 08/11/1962 MV Passatge Gurugú 2 Diario de Burgos. 8/11/1962. Pàg 4.

MJ196303MV01 08/03/1963 MV Passatge de la Walkiria 10 3 La Vanguardia. 9/3/1963. Pàg 1. 

MJ197112MV01 05/12/1971 MV Carrer Poeta Cabanyes 1 La Vanguardia. 7/12/1971. Pàg 5. 
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4.2 Inventari dels moviments de vessant de la muntanya de Montjuïc 

Mitjançant fotointerpretació s’han cartografiat 245 moviments de vessant dels quals, en funció de la seva 
tipologia: 107 corresponen a esllavissades, 79 a despreniments en roca tova o sòl i 59 a despreniments 
en roca dura; 138 despreniments en total. Els resultats es presenten segons la distribució dels fenòmens 
en cinc subzones geogràfiques: el Morrot, Miramar, el Sot del Migdia-Fossar de la Pedrera, l’Avinguda 
de l’Estadi-Carretera de Montjuïc i la Font de la Guatlla (Figura 6). La zona del Morrot és la de més activitat, 

Figura 5. a) Il·lustració de les conseqüències del lliscament del dia 14 d’abril de 1894 (Thós, 1896).  
b) Fotografia del despreniment el dia 9 de març de 1963 (Pérez de Rozas, 1963).
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amb 126 fenòmens; el despreniment, en sentit ampli, és el més nombrós, i representa el 69% dels 
fenòmens. A la zona de l’Avinguda de l’Estadi-Carretera de Montjuïc, el 93% dels fenòmens identificats 
corresponen a lliscaments (Taula 6). 

Figura 6. Mapa de situació dels moviments de vessant cartografiats. Es mostren les subzones geogràfiques on s’organitzen els resultats.

Des del punt de vista temporal, el període amb més activitat és el de 2019-2020, en el qual es troben 
tant el temporal Gloria com l’episodi d’abril de 2020, amb 174 fenòmens cartografiats, que corresponen 
al 71% de total de fenòmens. A aquest període li segueix el de 1965-1974 amb el 5,7%, i el de 2010-
2011 amb el 4% (Taula 7). 

TAULA 6. Distribució de la tipologia dels fenòmens cartografiats.

TAULA 7. Distribució temporal dels fenòmens cartografiats

Zona Despreniment en roca tova/sòl Despreniment en roca dura Esllavissada

Avinguda de l’Estadi – Carretera de Montjuïc  0  2 29

Fossar de la Pedrera – Sot del Migdia 25  2 15

Miramar 19  3 19

Morrot 35 52 39

La Font de la Guatlla  0  0  5

Període de temps Moviments cartografiats Període de temps Moviments cartografiats Període de temps Moviments cartografiats

anterior a 1945  1 1993-1994 1 2010-2011  10

1956-1965  2 1994-2000 0 2011-2012   2

1965-1974 14 2000-2003 1 2012-2015   2

1974-1977  1 2003-2004 0 2015-2016   1

1977-1981  1 2004-2006 9 2016-2017   1

1981-1987  1 2006-2008 1 2017-2018   2

1987-1992  4 2008-2009 0 2018-2019   9

1992-1993  2 2009-2010 5 2019-2020 174

        2020-2021   1
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S’ha analitzat la relació entre la tipologia dels fe-
nòmens, les litologies involucrades i les activitats ex-
tractives, utilitzant com a referència la informació re-
lacionada amb els terrenys antròpics, els dipòsits 
quaternaris i el substrat prequaternari del Mapa geo-
lògic de Catalunya 1:25 000 (ICGC, 2022). Encara 
que existeix a Montjuïc una potència considerable 
de dipòsits quaternaris, no s’observa una relació sig-
nificativa entre la tipologia del fenomen i aquests. En 
relació als moviments de vessant i les explotacions 
de les pedreres, s’obté que un gran nombre de mo-
viments de vessant (196), el 80%, se situen als vol-
tants d’una antiga explotació. 

Zona Moviments de vessant en l’àrea 
 de influència de pedreres

Avinguda de l’Estadi-Carretera  
Montjuïc 26

Fossar de la Pedrera-Sot  
del Migdia 34

Miramar 36

Morrot 98

La Font de la Guatlla   2

TAULA 8. Nombre de moviments de vessant segons la 
relació espacial entre els moviments de ves-
sant i les pedreres a les diferents subzones.

5. Conclusions 
A les zones urbanes, l’avaluació de la perillositat geològica és una eina indispensable per a la prevenció 
i la mitigació dels riscos geològics. Per poder realitzar una correcta avaluació de la perillositat geològica 
és necessari disposar d’un catàleg d’esdeveniments el més complet en el temps i en l’espai que proporcioni 
informació per analitzar l’esdeveniment potencialment perillós i determinar els paràmetres necessaris per 
a la seva avaluació. 

El catàleg dels moviments de vessant a la ciutat de Barcelona, que es presenta en aquest treball, està 
constituït per 332 esdeveniments, 161 despreniments (60% en roca dura i 40% en roca tova/sòl) i 171 
esllavissades. Els moviments de vessant s’han identificat principalment en tres zones: la muntanya de 
Montjuïc, la Serra de Collserola i els turons de Barcelona. 

Segons la tipologia dels fenòmens, s’observa com a la zona de Montjuïc els despreniments, en conjunt, 
són més nombrosos que no pas les esllavissades: 138 i 107, respectivament. A la Serra de Collserola, 
s’han identificat 76 moviments de vessant, 58 esllavissades i 18 despreniments. En funció de la litologia 
del basament, 245 fenòmens se situen en materials del Miocè de Montjuïc, 81 en roques metamòrfiques 
i sedimentàries paleozoiques i 6 en roques ígnies tardohercinianes. 

Pel que fa a la distribució temporal, destaca el període del temporal Gloria i l’episodi d’abril de 2020, 
amb 218 esdeveniments registrats. Aquest elevat nombre ve donat pel fet que s’ha disposat d’un vol de 
fotografies aèries amb resolució decimètrica, de pocs mesos després dels episodis de pluges. Altres 
episodis coneguts de precipitacions importants (Llasat et al., 2015) poden haver desencadenat moviments 
de vessant d’ocurrència múltiple, però aquests no han quedat recollits a l’inventari; probablement a causa 
de les limitacions de les fotografies aèries disponibles, com en són la resolució d’aquestes i la distància 
temporal entre l’episodi de pluges i el vol d’adquisició d’imatges. 

La muntanya de Montjuïc és la zona amb més activitat de moviment de vessant i és relacionada amb 
l’activitat antròpica, en concret amb l’activitat extractiva per a la construcció de la ciutat. De la informació 
documental s’han obtingut 168 UD, 83 corresponen a moviments del terreny naturals, 27 a accidents 
relacionats directament amb l’explotació de les pedreres i 58 relacionades amb l’execució d’obres de 
protecció contra moviments de vessant. Mitjançant la fotointerpretació d’ortofotos s’han cartografiat 245 
moviments de vessant: 107 corresponen a esllavissades i 138 a despreniments. 

A Montjuïc, des del punt de vista temporal, el període amb més activitat és el comprès entre les 
ortofotos de 2019 i de 2020, en el qual es troben tant el temporal Gloria com l’episodi d’abril de 2020, 
amb 174 fenòmens cartografiats, que correspon al 71% del total de fenòmens cartografiats. A aquest 
període li segueixen el comprès entre 1965-1974 amb el 5,7% i el de 2010-2011 amb el 4%.No s’ha 
trobat una relació directa entre els materials involucrats i la tipologia dels fenòmens analitzats. Respecte 
a la situació dels moviments de vessant, el 80% se situen en els voltants d’una pedrera, constatant com 
a principal factor condicionant l’activitat antròpica. 
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Respecte als danys personals, durant el període analitzat, els moviments de vessant que han tingut 
lloc a Montjuïc han produït 28 víctimes mortals i 22 ferits. La xifra augmenta fins a 50 víctimes mortals i 
50 ferits si es calculen altres accidents relacionats amb les activitats antròpiques que es realitzaven. 

Agraïments 

Aquest treball no hagués estat possible sense la col·laboració del Cos d’Agents Rurals (CAR) del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de l’Ajuntament de Barcelona, i de la Direcció 
General de Mobilitat i Infraestructures. 
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Resum 

Els sistemes radar d’apertura sintètica (SAR) permeten ad-
quirir imatges del terreny sense il·luminació solar i/o amb 
presència de cobertura nuvolosa. Aquestes imatges, ad-
quirides, per exemple, des d’una plataforma satèl·lit, pro-
porcionen informació amb molt alta precisió de la distància 
entre el satèl·lit i el terreny. A partir de tècniques anomenades 
PSI (Persistent Scatterer Interferometry) aprofitem aquesta 
informació per mesurar el moviment de la superfície del 
terreny, que es pot produir per causes antropogèniques, 
tals com l’extracció d’aigües subterrànies o la construcció 
d’infraestructures, o per causes naturals, com ara eslla-
vissades o moviments sísmics, entre d’altres. 
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha 
desenvolupat una cadena de processat PSI pròpia capaç 
de treballar amb tots els satèl·lits SAR actuals, i generar 
sèries temporals de moviment del terreny. La monitorització 
contínua del territori, i en particular d’ecosistemes urbans 
com la ciutat de Barcelona, permet visualitzar l’afectació 
de processos que tenen com a resultat un moviment de-
tectable de la superfície. A l’entorn de Barcelona es pot 
trobar un ampli ventall d’aquests processos, tals com 
obres subterrànies, explotació d’aqüífers o assentaments 
de zones guanyades al mar, entre d’altres. 
L’ICGC realitza, des de la dècada dels 1990, un monitoratge 
de tota Catalunya i, en particular, un monitoratge continu 
des de l’any 2016 amb els satèl·lits Sentinel-1A/B del pro-
grama europeu d’observació de la Terra Copernicus. 
Aquest monitoratge ens proporciona una àmplia informació 
temporal dels moviments del terreny que s’han anat pro-
duint en l’entorn de la ciutat de Barcelona. Aquestes dades, 
correlades amb tota la informació geològica disponible, 
aporten un coneixement detallat de l’evolució temporal 
del terreny i una identificació de riscos, principalment sobre 
les infraestructures i altres elements crítics de la ciutat. En 
aquest article es presenta la metodologia, el flux de treball 
i s’incideix en la detecció de diferents processos a la ciutat 
de Barcelona entre els anys 2016 i 2020, detectats com 
a moviments del terreny a partir d’aquestes tècniques ba-
sades en imatges SAR. 

Paraules clau: Radar d’Apertura Sintètica (SAR), interfe-
rometria radar, Persistent Scatterer Interferometry (PSI), 
subsidència, moviment del terreny.

Abstract: Interferometry techniques  
from radar satellite images for  
the identification and monitoring  
of ground motion in urban  
ecosystems: the City of Barcelona 

 
Synthetic Aperture Radar (SAR) systems allow the acquisi-
tion of useful images without sunlight and/or in presence 
of cloud cover. These images, acquired for example from 
a satellite platform, provide high-precision information 
about the distance between the satellite and the ground. 
The techniques called PSI (Persistent Scatterer Interfe-
rometry) use this information to measure the ground surface 
motion, which can occur due to anthropogenic causes, 
such as groundwater extraction or construction of infra-
structures, or natural causes, such as landslides or seismic 
movements, among others. 
The Cartographic and Geological Institute of Catalonia (ICGC) 
has developed its own PSI processing chain capable of 
generating time series of ground motion working with all 
current SAR satellites. Continuous monitoring of the territory 
and in particular of urban ecosystems, such as the city of 
Barcelona,   allows us to visualize the impact of processes 
that result in a detectable motion of the surface. In the sur-
roundings of Barcelona you can find a wide range of these 
processes: underground works, exploitation of aquifers or 
settlements in areas reclaimed from the sea, among others. 
ICGC has been carrying out since 90’ a monitoring of Cata-
lonia and in particular a continuous monitoring since 2016 
with the Sentinel-1A/B satellites of the European Earth Ob-
servation Program Copernicus. This monitoring provides 
us with extensive temporal information on the movements 
of the terrain that have taken place in the surroundings of 
the city of Barcelona. These data, correlated with all the 
available geological information, provide a detailed knowledge 
of the temporal evolution of the terrain and allow the identi-
fication of risks, mainly on the infrastructures and other 
critical elements in the city. This article presents the meth-
odology and workflow of this approach, focusing on the 
detection of different processes in the city of Barcelona be-
tween 2016 and 2020, revealed by ground motion patterns 
detected with these techniques based on SAR images. 

Keywords: Synthetic Aperture Radar (SAR), radar inter-
ferometry, Persistent Scatterer Interferometry (PSI), sub-
sidence, ground motion.

1 Programa Català d’Observació de la Terra, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona 
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1. Introducció 
PSI (Persistent Scatterer Interferometry) és una tècnica de teledetecció que, mitjançant imatges radar 
SAR (Synthetic Aperture Radar), permet obtenir mesures del moviment de la superfície del terreny 
(Ferretti et al., 2001). Aquests sistemes SAR poden estar embarcats en satèl·lits, avions o plataformes 
terrestres (Fig. 1). La longitud d’ona del senyal de microones utilitzat i el tipus de plataforma determinen 
la sensibilitat al moviment i la resolució espacial de les mesures (Peltzer i Rosen, 1995; Massonet et 
al., 1995). 

Figura 1. Satèl·lit  
Sentinel-1A/B en el seu 

procés d’adquisició 
d’imatges de la superfície 

terrestre.

Els punts de mesura amb tècniques PSI es localitzen en zones on les característiques superficials 
no canvien durant el període de monitorització. És a dir, si un píxel de la imatge del terreny pateix 
variacions en el seu tipus de coberta (la vegetació densa creix, es produeixen excavacions, es construeixen 
infraestructures...), la qualitat de mesura (coherència interferomètrica) baixa i el píxel no es pot mesurar 
(Mora et al., 2003). És per això que la distribució de punts de mesura no és homogènia a tot el territori. 
Els punts que presenten una coherència alta solen estar situats a zones urbanes, rocoses o amb baixa 
vegetació. 

Els sistemes SAR mesuren el canvi de distància entre el sensor (per exemple, el satèl·lit) i el terreny. 
D’aquesta manera, el moviment detectat (canvi de distància) és la projecció del moviment real sobre la 
línia que connecta el punt mesurat i el sensor radar (Massonet et al., 1993). Aquesta geometria de mesura 
s’anomena LOS (Line Of Sight) i s’ha de tenir en consideració quan es treballa amb dades PSI. 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha desenvolupat la seva pròpia cadena de 
processat PSI i realitza un monitoratge continu del territori català, incloent-hi la ciutat de Barcelona, amb 
imatges dels satèl·lits Sentinel-1A/B de l’Agència Espacial Europea (ESA) (Mora et al., 2017; Mora et al., 
2018). Aquests satèl·lits radar del programa Copernicus són d’una gran utilitat per al seguiment de 
moviments en superfície, ja que adquireixen una imatge de cada zona de Catalunya en intervals de només 
6 dies. A més del processament PSI, l’ICGC ha desenvolupat algorismes els quals, utilitzant diferents 
geometries d’adquisició, òrbites ascendent i descendent del satèl·lit, poden transformar la direcció LOS 
de mesura en les components vertical i horitzontal de moviment, que es poden comparar i validar amb 
altres tècniques, com ara el GPS o l’anivellació topogràfica. 

El producte final és una col·lecció (taula) de punts de mesura, típicament en format Shapefile (SHP) o 
text (CSV), amb un identificador de punt, informació sobre la qualitat de la mesura i la sèrie temporal del 
moviment. 

A continuació es presenten les característiques dels productes PSI per a la seva correcta interpretació, 
juntament amb les mesures realitzades sobre la ciutat de Barcelona entre els anys 2016 i 2020. 
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2. Metodologia 

2.1 Mesura del moviment 

La metodologia PSI transforma la informació d’un conjunt d’imatges SAR, adquirides durant un cert 
període temporal, en informació sobre la intensitat de moviment de la superfície del terreny (Ferretti et al., 
2001; Berardino et al., 2002; Mora et al., 2003). Per poder mesurar moviments centimètrics o mil·limètrics 
és necessària una cadena de processament complexa, la qual avalua i suprimeix tots els factors de soroll 
de les imatges per obtenir una mesura tan precisa com sigui possible. De forma esquemàtica, la cadena 
de processat PSI és formada pels següents passos principals (Lanari et al., 2004): 

a) Coregistrar totes les imatges SAR cap a una geometria comuna perquè els píxels de les diferents 
imatges corresponguin al mateix element del terreny. 

b) Generar els interferogrames, que són diferents combinacions de parells d’imatges del conjunt disponible. 
Aquestes combinacions són, essencialment, la diferència de les components de fase de les imatges 
SAR, i contenen informació del moviment del terreny, encara que contaminada per efectes atmosfèrics 
i altres fonts de soroll. 

c) Estimar els diferents components de soroll aprofitant la informació estadística del conjunt d’imatges 
SAR. És per això que les tècniques PSI necessiten un mínim d’imatges per poder ser aplicades, que 
habitualment se situa en 20 adquisicions (Ferretti et al., 2001). 

d) Eliminar els components de soroll estimats i obtenció de la sèrie temporal de moviment per a cada 
punt, conjuntament amb informació de la qualitat de mesura (Mora et al., 2003). Això permet descartar 
els punts que no han aconseguit els mínims nivells de qualitat. Perquè un punt del terreny (píxel de 
5 x 20 metres amb els satèl·lits Sentinel-1A/B) pugui ser mesurat satisfactòriament, és necessari que 
la seva composició no variï substancialment durant el període de monitoratge, que pot anar d’uns 
mesos a molts anys. És per això que la densitat de punts de mesura sempre és més elevada en zones 
urbanes, on la superfície canvia menys, que no pas a zones vegetades, on la densitat i alçada de la 
vegetació pot anar variant amb el pas del temps. 

A nivell geomètric, els satèl·lits SAR poden adquirir imatges d’una mateixa zona des del segment as-
cendent o descendent d’una òrbita (Fig. 2). En el cas ascendent, el satèl·lit viatja des del pol sud al nord 
mirant cap a la seva dreta, i en el descendent viatja des del pol nord al sud mirant d’igual forma. En 
aquests tipus de satèl·lits heliosíncrons, la inclinació de l’òrbita respecte de l’eix de rotació de la Terra és 
d’uns 8-10 graus. 

El punt més important a l’hora d’interpretar mesures PSI amb una òrbita ascendent o descendent és 
l’aspecte geomètric. És a dir, quin component del moviment real s’està mesurant. 

Figura 2. Descripció gràfica  
de la geometria d’adquisició  
per les òrbites ascendent  
i descendent dels satèl·lits.
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El radar mesura els canvis de distància (moviment) entre el satèl·lit i el terreny. Això fa que la mesura 
de moviment LOS que tenim sigui la projecció ortogonal del vector real de moviment sobre la direcció 
LOS, que no és més que la línia que uneix el satèl·lit amb el punt del terreny. Òbviament, aquesta geometria 
és diferent si utilitzem una òrbita ascendent o descendent. Per il·lustrar-ho millor, la Figura 3 mostra uns 
exemples geomètrics de mesura LOS per ambdues òrbites, on es detalla l’angle d’incidència (𝛼inc) entre 
la direcció vertical i LOS. En general, un moviment arbitrari presentarà una mesura diferent si es monitora 
amb una òrbita ascendent o descendent. Cal destacar que, en el cas d’un moviment vertical, la mesura 
serà la mateixa des de totes dues òrbites. A l’hora de treballar amb mesures LOS s’ha de tenir en con-
sideració aquesta geometria especial d’adquisició per a una correcta interpretació de les dades. 

Figura 3. Geometria  
de les mesures LOS per  

a un moviment del terreny 
arbitrari fent servir l’òrbita 
ascendent i descendent.

2.2 Descomposició geomètrica de les mesures 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, les mesures PSI des d’òrbites ascendents i descendents proporcionen 
una mesura en LOS del moviment, que no és l’habitual d’altres sensors com el GPS, el qual proporciona 
informació en coordenades XYZ (est-oest, nord-sud i vertical).  

A l’hora de facilitar la interpretació, i per tal de correlar els resultats amb altres sensors, es poden utilitzar 
conjuntament les mesures ascendents i descendents per descompondre el moviment en les direccions 
vertical i horitzontal, sense pressuposar cap hipòtesi de moviment. Aquest procediment utilitza els punts 
comuns mesurats des d’ambdues òrbites i realitza el càlcul geomètric que es presenta a la Figura 4. 

Figura 4. Descomposició geomètrica de les mesures LOS ascendent i 
descendent en el component vertical i horitzontal.
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En realitzar aquesta descomposició s’obtenen les dues direccions: vertical i horitzontal (est-oest). El 
component nord-sud no s’estima perquè les òrbites tenen una inclinació polar molt petita (~10o) i, per 
tant, la sensibilitat en aquesta direcció és molt baixa. El resultat són mesures que poden ser fàcilment 
comparades amb altres tècniques GPS o d’anivellació topogràfica. 

Atès que aquest càlcul només es pot realitzar sobre els punts comuns entre els resultats ascendent 
i descendent, la densitat de punts final és sempre menor que no pas a cadascuna de les mesures per 
separat. De totes maneres, el fet de poder disposar de resultats geomètrics directament interpretables i 
reals sobre un espai ortogonal justifica aquesta pèrdua de densitat de punts. 

Com que la localització exacta dels punts en òrbita ascendent i descendent no serà, en general, la 
mateixa, els punts comuns es seleccionen per proximitat. Per exemple, per als satèl·lits Sentinel-1A/B es 
consideren com a un mateix punt els allunyats com a màxim 30 metres. D’altra banda, les dates de les 
sèries temporals tampoc són les mateixes en les òrbites ascendent i descendent, això fa que sigui 
necessària una interpolació temporal per poder comparar les mateixes dates (Fig. 5). 

Figura 5. Procediment de fusió de dades temporals  
de les òrbites ascendent i descendent.

2.3 Imatges SAR utilitzades 

En el treball exposat en aquest article, s’han utilitzat, per al monitoratge de la ciutat de Barcelona, imatges 
de l’òrbita ascendent 132 i descendent 110 dels satèl·lits Sentinel-1A/B durant el període temporal que va 
des de gener de 2016 fins a desembre de 2020. Aquestes adquisicions i el seu processat estan englobats 
dins el programa de monitoratge del territori català de l’ICGC. En aquest cas, les mesures puntuals tenen 
una resolució espacial d’uns 30 x 30 metres, ja que es realitza un multilook dels píxels originals. Aquest 
processat de multilook consisteix en una mitjana per finestres dels píxels de la imatge, reduint la resolució 
espacial del producte final, però augmentant la qualitat de les mesures al disminuir el nivell de soroll (Mora 
et al., 2003). La Taula 1 resumeix les característiques principals de les dades utilitzades a l’estudi. 

TAULA 1. Conjunt d’imatges Sentinel-1A/B utilitzat a l’estudi de moviments del terreny a la ciutat de Barcelona. 

Òrbita ascendent Òrbita descendent

Número òrbita 132 110

Nombre d’imatges 214 274

Data inicial 1/1/2016 12/1/2016

Data final 29/12/2020 28/12/2020



302

Geologia de la ciutat de Barcelona

3. Mesures de moviment del terreny  
sobre la ciutat de Barcelona 

Els resultats que es presenten com a mesures del moviment del terreny es refereixen al component 
vertical obtingut a partir de les mesures LOS de les òrbites ascendent i descendent dels satèl·lits Senti-
nel-1A/B. S’ha decidit d’aquesta manera perquè la direcció vertical, que indica subsidència o aixecament 
del terreny, és la que presenta una intensitat més gran a les zones detectades a la ciutat de Barcelona. 
D’aquesta manera s’agilitzen també els exemples presentats en aquest treball. 

A la Figura 6 es mostra el mapa de punts de mesura amb una escala de colors en funció del moviment 
acumulat durant el període de monitoratge; és a dir, entre gener de 2016 i desembre de 2020. Els punts 
verds indiquen estabilitat del terreny, amb un moviment vertical acumulat inferior als 3 mm, que és la 
precisió de mesura de la tècnica PSI (Lanari et al., 2004). Els punts afectats per moviments verticals de 
subsidència es presenten amb tons càlids, on el vermell indica un moviment superior als 15 mm. D’altra 
banda, els moviments verticals d’aixecament es mostren amb tons freds, on el blau fosc indica igualment 
un moviment superior als 15 mm. 

A la visió general de la Figura 6 es pot apreciar com la majoria de punts estan representats de color 
verd, la qual cosa indica una estabilitat de la superfície. De totes maneres, es poden apreciar algunes 
zones amb tonalitats groguenques o vermelloses, la qual cosa indica una subsidència acumulada en el 
període 2016-2020. D’aquestes zones en destaquem dues per la seva extensió i intensitat. Per un costat, 
la zona del sud del Port de terreny guanyat al mar amb acumulacions superiors als 15 mm i, per l’altre, 
l’àrea de Plaça de les Glòries, amb intensitats inferiors però amb una extensió espacial destacada. Aquests 
resultats també mostren la subsidència que afecta els diferents espigons repartits per la zona costanera. 

Figura 6. Moviment vertical  
del terreny acumulat entre gener  

de 2016 i desembre de 2020  
a la ciutat de Barcelona, mesurat 

amb els satèl·lits Sentinel-1A/B  
en òrbites ascendent i descendent.

Un altre aspecte a destacar de les mesures interferomètriques és la distribució irregular dels punts 
de mesura, que en aquest cas arriben a un nombre total de 44 742 sobre la ciutat de Barcelona. En 
tractar-se d’una zona principalment urbana, la densitat de punts és elevada, amb una mitjana de 440 
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punts per km2. En qualsevol cas, es pot apreciar una densitat superior a les zones edificades de la 
ciutat i inferior a les més vegetades com Montjuïc o Collserola. Aquest fet és més accentuat quan el 
període de monitoratge és més llarg, com és el cas que ens ocupa, amb 5 anys d’interval entre la 
primera i l’última imatge del satèl·lit. 

3.1 Moviments representatius de la zona sud de la ciutat 

La Figura 7 mostra en detall els punts de mesura a la zona sud de la ciutat, que bàsicament cobreix part 
de la muntanya de Montjuïc, la zona industrial de la Zona Franca i part del Port de Barcelona. En aquesta 
imatge es pot apreciar amb més claredat la distribució dels punts i la seva intensitat de moviment. A 
mode d’il·lustració s’han seleccionat tres zones d’interès (A, B i C) pels seus patrons de moviment. 

La zona A correspon a un dels molls del Port, específicament el terreny guanyat al mar de la terminal 
de líquids a granel. A més de la informació de velocitat o moviment acumulat de cada punt, la metodologia 
PSI permet disposar de la sèrie temporal històrica de cadascun dels punts. A la Figura 7 es pot veure 
aquesta sèrie temporal per un dels punts de la zona A, on es pot apreciar la dinàmica de moviment des 
de 2016 fins a finals de 2020. Aquesta visió temporal és molt important perquè es disposa de la informació 
referent a possibles acceleracions o canvis de tendència en els moviments. A la zona A es detecten dos 
períodes de moviment més o menys lineals, un per a l’any 2016 i l’altre per als anys 2019 i 2020, amb 
un interval d’estabilitat entre ells (anys 2017 i 2018). 

La zona B se situa als espigons del Port. En aquesta zona es detecta un assentament quasi continu 
amb una discontinuïtat a inici de l’any 2020 (Fig. 7). Els resultats obtinguts a les zones A i B mostren la 
gran utilitat de les mesures PSI per al seguiment dels assentaments de les zones de terreny guanyades 
al mar, monitorant la seva dinàmica durant llargs períodes temporals.  

Figura 7. Detall de les mesures de moviment vertical (2016-2020) de la zona sud de la ciutat de Barcelona.  
A l’esquerra, els punts de mesura amb l’escala de color utilitzada a la Figura 6.  

A la dreta, tres sèries temporals (en mm) corresponents a zones afectades per moviment: la zona A del moll del Port,  
la B d’un dels espigons i la C a l’Anella Olímpica de Montjuïc.

La zona C es localitza a la muntanya de Montjuïc, al costat de l’Anella Olímpica dels Jocs de 1992. 
En aquest cas, probablement es tracta d’un moviment associat a una esllavissada, ja que se situa a una 
part de pendent important de la muntanya. La sèrie temporal de moviment mostra un moviment més 
ràpid durant l’any 2016, amb una desacceleració i una velocitat més baixa els següents anys. 
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3.2 Moviments representatius de la zona nord de la ciutat 

A la Figura 8 es mostra el detall de la zona nord de Barcelona, on es destaquen igualment tres zones 
d’interès com a exemple. En aquest cas, es tracta d’una zona més residencial on, en general, es detecta 
una estabilitat del terreny, llevat de les zones que destacarem i d’altres patrons de moviment més pun-
tuals. 

La zona de moviment més extensa es localitza a la Plaça de les Glòries (zona A), on s’han estat des-
envolupant obres importants durant els últims anys. Si ens fixem en les sèries temporals d’un dels punts 
de mesura PSI, es poden apreciar tots els canvis de tendència en el moviment vertical durant el període 
2016-2020. En primer lloc, durant el 2017 s’ha detectat una baixada i posterior recuperació del terreny, 
mentre que el 2018 és quan es produeix un descens més important de la superfície, amb una baixada 
propera a 1 cm. Amb molta probabilitat, tots aquests moviments haurien d’estar correlats amb les diferents 
fases de les obres que han afectat aquesta zona. 

La zona B està situada a les vies del tren d’alta velocitat a l’alçada del centre comercial de La Maquinista. 
Es tracta d’un exemple d’afectació de moviments en una infraestructura crítica, com les línies ferroviàries. 
La sèrie temporal, amb petits canvis de tendència, mostra una baixada continua del terreny acumulant 
fins a 2 cm. 

Finalment, la zona C es correspon amb un espigó i, com en el cas anterior del Port de Barcelona, 
presenta un assentament continu durant el període de monitoratge (Fig. 8). 

Figura 8. Detall de les mesures de moviment vertical (2016-2020) de la zona nord de la ciutat de Barcelona.  
A l’esquerra, els punts de mesura amb l’escala de color utilitzada a la Figura 6.  

A la dreta, 3 sèries temporals (en mm) corresponents a zones afectades per moviment: la zona A de la Plaça de les Glòries,  
la B de les vies del tren d’alta velocitat a l’alçada del centre comercial La Maquinista, i la C de terrenys guanyats al mar a la Platja de Llevant.

4. Àrees de deformació activa 
Els resultats PSI proporcionen una gran quantitat de punts de mesura sobre àrees extenses. Aquest fet, 
que suposa sobretot un gran avantatge, també fa que sigui complex i costós, en recursos de temps i 
dedicació, analitzar tots els patrons de moviment d’una forma manual, ja que s’haurien de visualitzar tots 
els punts mesurats. És per això que l’ICGC ha desenvolupat una eina per detectar i generar de forma 
automàtica polígons de les zones afectades per patrons de moviment, anomenades Àrees de Deformació 
Activa (ADA). 
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Aquesta metodologia analitza tots els punts mesurats i detecta els afectats per qualsevol patró de 
moviment. Posteriorment, compara aquests punts per agrupar-los en funció de les similituds de les seves 
sèries temporals i crear uns polígons que representen l’àrea afectada pel moviment, juntament amb in-
formació estadística i la sèrie temporal mitjana dels diferents punts que conformen el polígon. D’aquesta 
manera, es disposa d’una informació simplificada i totalment enfocada a les zones de moviment, que 
permet una anàlisi ràpida de grans zones del territori. 

En aplicar la detecció d’ADA sobre les mesures de la ciutat de Barcelona s’obté el resultat que es 
mostra a la Figura 9. Es pot apreciar com les zones detectades es corresponen amb les anteriorment 
esmentades, amb algunes zones addicionals que, per la seva menor extensió o velocitat de moviment, 
no haurien estat observades en una primera anàlisi dels punts mesurats. 

Figura 9. Àrees de Deformació Activa (ADA) detectades a la ciutat de Barcelona al període 2016-2020.  
Detalls de sèries temporals de moviment per algunes ADA seleccionades.

5. Conclusions 
El control i el seguiment dels moviments de superfície en entorns urbans és molt important per l’afectació 
que poden tenir a les diferents infraestructures, tals com edificis residencials, línies de ferrocarril o dipòsits 
d’emmagatzematge de substàncies inflamables, entre d’altres. Els sistemes clàssics de mesura in situ tenen 
la limitació tècnica del nombre de punts de mesura, que ha d’estar limitat pel cost d’instal·lació de cada 
sensor i la superfície a controlar. En aquest treball es proposa, com a sistema complementari, la utilització 
dels satèl·lits radar per al monitoratge de grans àrees, tal com l’ecosistema urbà de la ciutat de Barcelona. 

El desenvolupament d’una cadena de processat PSI per part de l’ICGC permet un control continu 
dels moviments de superfície allà on es poden trobar punts amb mesura de qualitat. Les zones urbanes 
són les que presenten una densitat més elevada de punts, mentre que les més vegetades són les que 
menys, degut als canvis a la superfície (variació de la vegetació) que es van produint al llarg del temps. 
És per això que entorns urbans com la ciutat de Barcelona són ideals per aplicar aquestes tècniques. 

El treball presentat mostra les mesures obtingudes en un període temporal de 5 anys, des de gener 
de 2016 fins a desembre de 2020. La ciutat de Barcelona presenta una estabilitat general de la seva su-
perfície, però s’han pogut mesurar diferents patrons de moviment a diferents zones de la ciutat. Es poden 
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destacar els moviments d’assentament al Port de Barcelona en àrees guanyades al mar i les deformacions 
ocasionades a la zona de la Plaça de les Glòries durant les obres de remodelació. 

Els resultats PSI han proporcionat 44 742 punts de mesura, que és un nombre molt elevat de punts 
per ser estudiats de forma individual per operadors experts. És per això que s’ha desenvolupat una me-
todologia per a la detecció automàtica d’Àrees de Deformació Actives (ADA), simplificant tota la informació 
i facilitant la seva interpretació centrant-nos en els patrons de moviment més significatius.
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Resum 

En aquest article es fa una recopilació de les dades sobre 
l’aprofitament dels recursos minerals de la ciutat de Bar-
celona i com aquest ha ajudat a la construcció de la ciutat. 
Es tracta d’un treball de síntesi, construït a partir de la con-
sulta i l’anàlisi d’un volum important de publicacions i do-
cuments historiogràfics, relacionats de forma directa amb 
els recursos minerals i el seu aprofitament. El límit físic de 
l’àmbit d’estudi és la carena de Collserola; aquest límit, 
del tot arbitrari des del punt de vista administratiu, no deixa 
de ser una divisòria natural de primer ordre que emmarca 
la ciutat actual durant bona part de la seva història. 
En el pla temporal, el treball abasta des de la prehistòria 
fins a mitjan segle XX, quan els recursos minerals de la 
ciutat van deixar de ser competitius en comparació a 
altres materials i l’activitat de les zones extractives era in-
compatible amb el creixement de la ciutat. 
La ciutat actual es tracta com el resultat de l’agregació de 
viles i nuclis de poblament que envolten la Barcino romana 
i la ciutat medieval. El creixement dels nuclis de població 
del voltant de la Ciutat Vella, que després van anar essent 
agregats a Barcelona, la industrialització i la construcció 
de l’Eixample determinen l’època durant la qual l’extracció 
de recursos minerals va ser més intensa i més estesa. 
De tots els recursos minerals presents a la ciutat de Bar-
celona els més abundosos i rellevants al llarg de la història 
són sens dubte tots els utilitzats en la construcció d’edi-
ficacions i d’obres públiques com ara la pedra natural, 
l’argila per fer elements ceràmics, els àrids per a morters, 
o les roques carbonàtiques per obtenir calç com a aglo-
merant. També es van aprofitar alguns recursos com a 
minerals industrials per a la fabricació d’eines de tall, peces 
de molta, terrisseria domèstica o productes absorbents i 
abrasius. Finalment, també hi va haver algunes petites zo-
nes extractives de minerals metàl·lics, molt testimonials. 
En el treball primerament es presenta una descripció breu 
dels principals recursos disponibles a Barcelona, indepen-
dentment de la seva explotació al llarg de la història. Pos-
teriorment s’aprofundeix en els diferents tipus d’aprofita-
ments que s’han succeït a l’espai que ara ocupa la ciutat. 
L’objectiu és oferir una visió el més completa possible de 
tots els recursos minerals que han servit per bastir la ciutat 
de Barcelona i del seu aprofitament al llarg del temps.  
 
Paraules clau: recursos geològics, pedreres, argileres 
i bòbiles, elements constructius, indicis minerals 
metàl·lics, Barcelona.

Abstract: The use of the geological  
resources of Barcelona  
and the building of the city 

 
This article is a compilation of the use of mineral resources 
in the city of Barcelona and how they have helped to build 
the city. It is a work of synthesis, based on a review and 
an analysis of a large number of publications and histo-
riographical documents about mineral resources and their 
use in Barcelona. The physical boundary of the study 
area is the Collserola ridge. This boundary, which is com-
pletely arbitrary from an administrative point of view, is 
nonetheless a first order natural barrier that frames the 
present-day city for a large period of its history. 
The work covers the period from prehistoric times until 
the mid-20th century, when the city’s mineral resources 
were no longer competitive with other materials, and 
the activity of the extractive areas was incompatible with 
the growth of the city.  
The present-day city is the result of the aggregation of 
small towns and villages surrounding the Roman Barcino 
and the medieval city. Industrialisation, the construction 
of the Eixample and the growth of the small centers of 
population around the Ciutat Vella, latterly added to Bar-
celona, determine the period when the extraction of mi-
neral resources was most intense and widespread. 
The most abundant and relevant mineral resources pre-
sent in the city of Barcelona are undoubtedly those used 
in building construction and infrastructure works, such 
as natural stone, clay for making ceramic elements, ag-
gregates for mortars, or carbonate rocks to obtain lime 
as a binder. Some other resources, such as industrial 
minerals, were also used for the manufacture of cutting 
tools, grinding tools, domestic pottery and absorbent 
or abrasive products. Finally, there are also some small 
and irrelevant, areas where metallic minerals were ex-
tracted. 
First, the work describes the main resources available 
in Barcelona, regardless of their exploitation throughout 
history. Subsequently, the different types of exploitation 
of mineral resources that have taken place in the space 
now occupied by the city, are examined in depth. The 
aim is to offer an overview, as complete as possible, of 
the mineral resources that have been used to build the 
city of Barcelona and their use over time. 
 
Keywords: geological resources, quarries, clays and 
brickyard, building stones, metal ores, Barcelona.
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1. Introducció 
Tot i que actualment no existeix una definició estricta o universalment acceptada del terme recurs 
mineral, existeix un cert consens que aquest concepte abraça un espectre molt ampli de materials 
naturals. En funció de la seva composició i de la seva aplicació inclou els metalls i els minerals de 
menes metàl·liques (com ara l’or o la galena, la principal mena de plom), els minerals industrials (com 
ara la sorra silícia per fer vidre o el carbonat de calci per a càrregues de pintura o paper), i els minerals 
i les roques de construcció (com ara les mateixes roques, les argiles per fer elements ceràmics o la 
calcària per fer ciment). En algunes classificacions també són tractats com a recursos minerals el carbó 
i els hidrocarburs (que s’agrupen sota el nom de minerals energètics) i les aigües minerals i termals. 
En aquest context, es pot entendre com a “recurs mineral” una concentració natural d’una matèria 
present a l’escorça terrestre amb una utilitat intrínseca (o interès econòmic) en tal forma i quantitat que 
hi ha perspectives raonables per a una eventual extracció i aprofitament. A més, cal tenir present que 
la consideració com a recurs mineral varia i evoluciona amb el decurs de la història i del desenvolupament 
tecnològic. 

Quan es parla de recursos minerals sovint es té la tendència a pensar només en les explotacions 
de metalls i minerals de menes metàl·liques. Per aquest motiu, en els territoris en què per circumstàncies 
geològiques no es troben aquests recursos minerals relativament rars es considera que l’activitat minera 
al llarg de la història ha estat irrellevant, però en general allà on hi ha hagut una certa activitat socioe-
conòmica sol haver-hi hagut un aprofitament significatiu dels recursos minerals, en sentit ampli, en 
tant que aquests són materials fonamentals per a la construcció dels edificis on vivim, o la producció 
de multitut d’objectes i estris que faciliten les nostres vides. Aquest fet té i ha tingut una especial 
rellevància en el naixement i l’expansió al llarg del temps de les grans ciutats d’arreu del planeta, com 
és el cas de Barcelona. 

Aquest és un treball de síntesi, construït a partir de la consulta i l’anàlisi d’un volum important de 
fonts d’informació, entre les quals una bona part dels treballs d’aquesta monografia i tota mena de pu-
blicacions acadèmiques i llibres, plànols i mapes disponibles a la Cartoteca de Catalunya, i de fonts 
més “informals” com són els blogs i pàgines web. Alguns dels treballs de referència han estat la 
Geografia de Catalunya (Solé Sabarís, Dir., 1962), els treballs de Roca i Blanch (1993), Aragonès (2016),  
March, (2016), el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona (Her-
nández Cros, Dir., 1987), la sèrie de publicacions Barcelona barri a barri (AdB, 2022), les referències 
al patrimoni industrial a Catalunya (Feliu Torras, Coord., 2002) i tota la informació sobre la ciutat que 
proporcionen els llocs web de l’Ajuntament de Barcelona i el Museu d’Història de Barcelona, entre 
altres institucions. 

2. Els recursos disponibles a Barcelona 
A grans trets, i geològicament parlant, la ciutat de Barcelona es construeix sobre roques i sediments 
geològics, que van des del Paleozoic fins a l’Holocè. Tant a la Serra de Collserola com als turons de 
Barcelona hi afloren les roques més antigues, paleozoiques. Als turons a més hi aflora un retall de gresos 
del Triàsic. Els materials més moderns del substrat prequaternari, d’edat miocena, queden ben representats 
a la muntanya de Montjuïc, i els del Pliocè es poden observar en el subsòl de petits relleus com el Mont 
Tàber, sota el primer assentament romà de la ciutat. La resta de materials que afloren són més recents, 
d’edat quaternària. El Pla de Barcelona està constituït pels materials del quaternari més antic, d’edat 
Pleistocena, que conserven la morfologia original del dipòsit, seccionada per la xarxa de torrents i rieres. 
El Pla queda enlairat i delimitat al NE i al SW pels anomenats “graons barcelonins” (Riba i Colombo, 
2009), els escarpaments erosius que limiten les planes al·luvials del Besòs i el Llobregat respectivament, 
reblertes de sediments holocens al·luvials i litorals.  

Algunes d’aquestes roques i sediments han estat aprofitats com a material de construcció i d’altres 
usos, per edificar i fer créixer la ciutat. A continuació, es fa una descripció més detallada de cadascun 
d’ells, endreçats per ordre d’utilitat (de més a menys), volum extret i d’acord amb la seva distribució. 
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2.1 Gresos i limolites miocens de Montjuïc 

Els gresos silícics afloren a la muntanya de Montjuïc (Fig. 1). La unitat és constituïda per un conjunt 
de nivells de gresos i conglomerats quarsítics i quarsifeldspàtics massius, ben cimentats, amb intercalacions 
de materials de gra més fi, formades principalment per llims i margues grises, tots ells amb gran continuïtat 
lateral. Són del Miocè mitjà (Villalta i Rossell, 1965). El conjunt sobrepassa els 200 m de potència i se’n 
distingeixen 4 subunitats (Parcerisa, 2002) que de base a sostre són:  

• Unitat del Morrot: constituïda principalment per conglomerats de còdols ben rodats de quars i gresos, 
d’uns 80 m de potència. 

• Unitat del Castell: formada per un conjunt de 5 nivells de gruix mètric de gresos i conglomerats sorrencs, 
sense matriu i ben cimentats amb ciment silícic, separats per trams de lutites, amb una potència total 
de 100 metres.  

• Unitat de Miramar: constituïda per unes margues de color gris blavós massives o laminades amb in-
tercalacions de nivells prims de gresos de gra fi moderadament cimentats, i amb una potència total 
aproximada de 15 metres. 

• Unitat del Mirador: formada per una alternança de nivells massius de pocs metres de gruix de gresos 
i conglomerats ben cimentats organitzats en un cicle granocreixent i estratocreixent. La potència és 
d’uns 30 metres. 

La “pedra de Montjuïc”, geotècnicament, es considerada una roca dura ben cimentada, amb valors 
de resistència a la compressió simple d’entre 32 i 60 MPa. 

Figura 1. a) Mapa on es mostra (color groc) l’àrea ocupada pels gresos i limolites de Montjuïc.  
b) Aspecte dels gresos de Montjuïc en un front d’explotació de l’antiga Pedrera Barcino.

2.2 Roques carbonàtiques silurodevonianes dels turons 

Les roques carbonàtiques afloren als turons de Barcelona (Fig. 2) i a Santa Creu d’Olorda, que tot i ser 
dins del terme municipal de Barcelona queda fora de l’àrea d’aquest treball. La unitat és constituïda per 
calcàries, molt sovint dolomititzades, margues i lutites. Són del Silurià superior i Devonià. Se’n diferencien 
dos trams; un de basal format per calcàries massives de tonalitats grises, o marrons quan estan dolo-
mititzades, d’uns 30-40 metres de gruix (Formació La Creu), i un superior format per una alternança de 



calcàries noduloses grises o rogenques, margues i lutites, amb una potència aproximada de 30 a 60 
metres (Formació Olorda) (Julivert et al., 1985). 

Geotècnicament, es tracta d’una roca dura, amb valors de resistència a la compressió simple d’entre 
25 a 30 MPa. La fracturació natural d’aquesta roca és irregular, amb un interval de valors de RMR molt 
ampli, que varia entre el 70 i el 100% en roca sana, i entre 20 i 40% en els trams en què la roca està més 
fracturada. 
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Figura 2. a) Mapa que mostra (color marró) l’àrea ocupada per les roques carbonàtiques dels turons de Barcelona.  
b) Aspecte de la unitat, en un aflorament al Turó del Putxet.

2.3 Roques metamòrfiques paleozoiques de Collserola 

El materials cambrordovicians afloren extensament a la Serra de Collserola (Fig. 3) i puntualment als 
turons. És una unitat heterogènia constituïda principalment per pissarres i fil·lites amb alguna intercalació 
de gresos quarsítics i grauvàquics, roques carbonàtiques i roques volcàniques. Són del Paleozoic inferior, 
del Cambrordovicià. 

A conseqüència del metamorfisme de contacte generat per la intrusió de la granodiorita de Barcelona 
es van formar fil·lites pigallades, cornianes i cornubianites, quarsites, marbres i roques calcosilicatades, 
així com metavulcanites (amfibolites) de color verd fosc i d’aspecte massiu (Centelles et al., 2008). 

Tant les pissarres com les fil·lites presenten una foliació molt penetrativa que les fa esdevenir roques 
toves, des de el punt de vista geotècnic, amb valors de resistència d’entre 25 i 50 MPa. En aflorament 
es troben molt alterades i fracturades. Les cornianes, per la seva banda, tenen la foliació obliterada però 
es presenten intensament fracturades. 

2.4 Granodiorites i pòrfirs hercinians de Collserola 

Aquest conjunt de roques afloren a la franja inferior del vessant de la Serra de Collserola (Fig. 4) ocupant 
part de la vall de Sarrià, el Coll de Penitents i la capçalera de la vall d’Horta fins al Besòs, i localment als 
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turons. En general els cossos plutònics corresponen a una granodiorita, i els hipabissals a pòrfirs i aplites 
(Centelles et al., 2008). 

La granodiorita de Barcelona 

Es tracta d’una roca de textura fanerítica equigranular de mida de gra mitjana a gran. És constituïda fona-
mentalment per plagiòclasi, quars, feldespat potàssic amb biotita i localment hornblenda. Té un aspecte 
homogeni i el contingut en sílice varia entre el 65 i el 70% del total. Es va emplaçar durant el Permià. 

Sovint es troba fortament alterada, formant mantells d’alteració de sauló, que poden assolir gruixos 
d’entre 10 i 20 metres, i localment, fins a 30 metres. 

La classificació geomecànica és molt variable, en funció de si es tracta de roca sana o mantell 
d’alteració. Els valors de RQD descrits en els informes geotècnics de la L9 donen un índex de qualitat 
molt dolent a un 25% dels testimonis, un 20% de qualitat dolenta, 20% de qualitat mitjana, un 20% de 
qualitat bona i tan sols un 15% de qualitat excel·lent. 

En roca fresca o poc alterada, els valors de RMR són elevats (entre 60 i 70), així com les capacitats 
de càrrega. Es tracta d’una roca dura a molt dura, amb índex de RQD sovint superior al 70%. La densitat 
mitjana es troba entre els 2,7 t/m3 i la resistència a la compressió simple és elevada (valors mitjans de 
600 kg/cm2). Són materials ripables a no ripables.  

Quan estan alterats tenen un comportament de sòl granular, i són constituïts per grans de mida sorra 
englobats en una matriu fina. Tenen una alta compacitat, donant valors de rebuig en els assajos SPT. La 
densitat natural es troba entorn els 2,1 gr/cm3. Es tracta de materials excavables. 

Els pòrfirs 

Els pòrfirs més comuns a la Serra de Collserola són de composició granítica i granodiorítica. Tenen textura 
porfírica amb abundants fenocristalls de quars, ortosa, plagiòclasi i biotita inclosos en una matriu 
microcristal·lina de la mateixa mineralogia. Formen dics d’entre 5 i 30 metres de gruix. S’emplacen tant 
a la granodiorita com als metasediments i són més resistents a l’erosió que els materials encaixants.  

Figura 3. a) Mapa que mostra l’àrea que ocupa les roques metamòrfiques (color lila) de Collserola i els turons.  
b) Aspecte que mostren en aflorament les cornianes.
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Figura 4. a) Mapa que mostra l’àrea on afloren roques ígnies al vesant SE de Collserola.  
b) Aspecte que mostra la granodiorita de Barcelona en aflorament, quan s’altera a sauló, observada en el rebaix d’un solar del Carrer d’Aiguablava.

2.5 Blocs i còdols del peu de mont quaternari  
de Collserola i dels turons 

Constitueixen els trams inferiors i proximals dels dipòsits de peudemont que tenen l’àrea font a la Serra 
de Collserola i als turons (Fig. 5). Es tracta de dipòsits d’origen col·luvial, formats per graves heteromètriques, 

Figura 5. a) Mapa que mostra l’àrea (color blau clar) que ocupen els dipòsits de peu de mont.  
b) Aspecte del dipòsit de blocs i còdols que queden englobats per una matriu argilollimosa.
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poc rodades, englobades en una matriu sorrenca-argilosa de tons marronosos o vermellosos. Els blocs 
i còdols de les graves són majoritàriament de roques paleozoiques: cornianes i quarsites, granodiorites, 
pòrfirs i aplites, calcàries i dolomies, gresos i conglomerats carbonífers i quars filonià, provinents de 
l’erosió dels relleus adjacents. 

Geotècnicament, la seva classificació és de sòl granular, poc o gens plàstic. 

2.6 Argiles quaternàries del Pla de Barcelona 

Constitueixen gran part del Pla de Barcelona i la part superior dels dipòsits proximals descrits a l’apartat 
anterior (Fig. 6). Es tracta fonamentalment d’una alternança de tres nivells (argiles, llims i crostes carbo-
natades), que sovint formen una seqüència que es repeteix fins a tres vegades (Ventayol et al., 2002). 
Les argiles són vermelles i molt consistents, i poden incloure graves i gravetes, de les mateixes litologies 
descrites. Els llims són de color marró clar i s’interpreten com a dipòsits eòlics; contenen un gran nombre 
de nòduls carbonatats. El darrer membre del cicle el constitueixen unes crostes carbonatades, de tonalitats 
rosades, de gruix centimètric, que poden superar ocasionalment el metre de potència a la zona dels 
turons, tot i que la seva presència així com el seu gruix és molt irregular. 

A la subunitat d’argiles vermelles el percentatge de fins és molt elevat, entorn al 75% del total i la 
composició mineralògica de la fracció fina és majoritàriament de minerals de la Il·lita (Barrera Bucio, 2002). 

Des del punt de vista geotècnic es tracta d’uns materials cohesius molt consolidats, amb valors de 
resistència a la compressió simple de 2 a 4 kg/cm2, i amb una baixa plasticitat, que sumat a la morfologia 
del conjunt els hi confereix una gran idoneïtat com a substrat en la construcció i expansió de la ciutat. 

Figura 6. a) Mapa on es mostra (color verd) l’àrea que ocupa la unitat d’argiles del Pla de Barcelona.  
b) Aspecte de les argiles amb el seu color vermell característic.

2.7 Argiles, sorres i graves de les planes al·luvials  
holocenes del Llobregat i el Besòs 

La unitat és constituïda per sediments detrítics aportats, al llarg de l’Holocè, pels torrents i rieres que 
discorren pel Pla de Barcelona i pels rius Llobregat i Besòs a les seves planes al·luvials (Fig.7). Es tracta 
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Figura 7. a) Mapa que mostra l’àrea que ocupen els materials al·luvials (lutites, sorres i graves), aportats majoritàriament pels rius Llobregat i Besòs,  
i els dipòsits litorals (en groc); en color rosat, l’antròpic. b) Aspecte que mostren aquests dipòsits on s’observa la variabilitat en la granulometria.

de materials de granulometria diversa, que va des de la mida grava amb elements ben rodats, la sorra i 
el llim fins a l’argila. Són sediments d’origen al·luvial que quedaven, i queden, retinguts a les valls i zones 
deprimides, o bé que arribaven a les desembocadures on segueixen contribuint a la formació dels deltes 
holocens del Llobregat i el Besòs. Aquests sediments a més, es troben al llarg de la franja litoral, on són 
redistribuïts per l’acció de les onades i la deriva litoral. 

Es tracta de materials no consolidats, amb resistències a la compressió simple inferiors a 1,0 kg/cm2 
en els materials més fins, i compacitats mitjanes en els granulars. 

3. Aprofitaments: tipus, usos i distribució 
En aquest apartat es mostra tota la informació que s’ha pogut recollir sobre els aprofitaments de recursos 
minerals en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, independent del tipus de recurs, del seu destí, de l’època 
en què es va explotar o del seu valor. Les àrees o indrets on s’ha explotat algun recurs estan representats 
a la Figura 8, on també s’han indicat els forns de calç, les bòbiles i les explotacions de minerals metàl·lics.  

El que s’ha tingut en compte és l’ordre de magnitud dels volums extrets i la superfície ocupada per 
les explotacions, tot i que aquest criteri pot estar distorsionat perquè les pedreres són majoritàriament 
ben conegudes i fàcils d’identificar però en el cas de les argileres és segur que n’hi ha hagut moltes més 
però deixen menys rastre sobre el terreny.  

3.1 Pedra natural per a la construcció i obres públiques 

S’entén per pedra natural per a la construcció i les obres públiques qualsevol material rocós consolidat que, 
independentment del seu origen i edat, presenta unes característiques naturals determinades com ara re-
sistència, duresa, densitat o impermeabilitat que, un cop extret, el fan apte com a material per a la construcció, 
tant com a element comú per a murs i parets com per a l’elaboració d’elements estructurals i ornamentals. 
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Figura 8. Mapa de síntesi geològica de l’àmbit d’estudi, on es mostren els diferents aprofitaments (vegeu llegenda)  
dels recursos minerals de la ciutat de Barcelona i la seva localització.

Segons les dimensions i la forma dels fragments que s’obtenen es diferencien els blocs, les lloses i 
les pedres. Es consideren blocs els elements rocosos d’una sola peça amb dimensions de decimètriques 
a mètriques i amb els tres “eixos” (amplada, llargada, alçària) similars. Les lloses també són elements 
rocosos d’una sola peça, de dimensions de decimètriques a mètriques, però en aquest cas amb dos 
dels tres “eixos” (amplada, llargada) similars i un gruix (alçària) significativament menor. El terme pedra, 
en sentit ampli, generalment fa referència als fragments de roca de forma irregular i més petits, de mida 
centimètrica a decimètrica. 

Les diferents tipologies de pedra natural en brut es poden obtenir aprofitant les superfícies d’estratificació 
i altres discontinuïtats presents en el massís rocós com ara diàclasis, o utilitzant tècniques d’extracció 
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mineres. El material rocós en brut es pot utilitzar directament o es pot tallar i elaborar per obtenir peces 
de la mida i la forma adient per esdevenir un element constructiu concret. Dels fragments més grans 
extrets d’una pedrera se’n poden fer blocs tallats, carreus, llindes o pilars (Diccionari visual de la construcció, 
2004); amb les lloses es poden fer balcons, lleixes, cornises o paviments. En el cas de les pedres de 
menors dimensions se’n tallen carreuons o llambordes, o es trituren per obtenir fragments més menuts, 
els àrids necessaris per a la construcció. 

A l’àrea que ocupa actualment la ciutat de Barcelona s’han aprofitat els recursos petris de Montjuïc, 
dels turons i de Collserola (Fig. 8), els quals es poden qualificar com a primaris ja que cal extreure’ls di-
rectament de les zones on afloren.  

Val a dir que no hi ha comparació entre el volum extret de les pedreres de Montjuïc al llarg de la història 
respecte a les dels turons, ni d’aquestes amb les de Collserola, on les pedreres són molt escasses.  

També han estat aprofitats els elements rocosos de mida bloc que formen les graves del Plistocè, 
que han estat arrencats, classificats i dipositats de forma natural. En aquest apartat es descriurà 
l’aprofitament al llarg del temps del material rocós primari.  

Gresos de Montjuïc 

L’anomenada “pedra de Montjuïc” que s’explotava majoritàriament és de la Unitat del Castell, i és 
constituïda per 5 nivells de gresos quarsítics heteromètrics amb ciment silícic; la unitat està afectada de 
manera irregular per processos de silicificació (Parcerisa et al., 2001), que li confereix una gran duresa i 
la fa idònia com a pedra per a la construcció. Es tracta d’una pedra amb molt bones prestacions, 
competent, homogènia, resistent i poc permeable malgrat les diferents qualitats segons el grau de 
cimentació i de silicificació. Es disposa en estrats tabulars de gruix d’entre 15 i 25 metres, i amb una 
potencia total de la unitat d’uns 100 m. 

El massís està afectat per un sistema de fractures, de direcció principalment NO-SE; sovint aquestes 
fractures es troben reomplertes de minerals com la calcita o la calcedònia (Salvany, 2013).  

La fracturació i l’espaiat del diaclasat del massís rocós permeten l’extracció de blocs en brut de 
dimensions que van de decimètriques a mètriques, sòlides, sense fissures. Aquestes característiques les 
fan idònies per a la seva utilització en brut i per fer-ne tota mena d’elements constructius estructurals com 
ara blocs tallats i dimensionats, carreus, muntants i llindes, dovelles, així com elements ornamentals. 

La “pedra de Montjuïc” és indissociable de la construcció de la ciutat. El seu aprofitament com a 
pedra en brut o treballada per a la seva utilització en la construcció abasta des de la prehistòria fins al 
1957, quan s’ordena la paralització de treballs en les pedreres que encara estaven actives (Roca i Blanch, 
1993). En conjunt, molt més de 2 000 anys d’explotació. 

La “pedra de Montjuïc” és de color blanquinós o groguenc, salmonat, vermellós o ocre i sempre càlid 
(Fig.10b). Aquesta gamma de colors tan característica es pot veure en molts edificis construïts amb 
pedra de Montjuïc a la Ciutat Vella i a l’Eixample (Figs. 11j i 11l). 

La pedra de bona qualitat, homogènia i apte per a treballar s’anomenava “blanquet”; de la de menys 
qualitat se’n deia “molla”.  

Bona part d’aquest apartat es basa en el treball de Roca i Blanch (1993). S’ha fet un recull de les 
pedreres conegudes de Montjuïc (Fig. 9) però de ben segur que n’hi ha d’èpoques més antigues que 
han quedat obliterades per explotacions posteriors, molt més ben documentades. Les empremtes 
d’aquest aprofitament tan intens es poden entreveure a qualsevol indret de la muntanya entre els jardins, 
equipaments esportius, escoles o teatres (Figs. 10a i 10b). 

La referència més antiga és la pedrera que s’ha anomenat “Barcino” d’època romana (Fig. 10a), d’on 
s’extreia pedra que es transportava a la ciutat de Barcino en vaixells, ja que en aquella època (segles I 
aC a IV) l’àrea de la Marina encara no havia estat reblerta pels sediments de la plana deltaica del Llobregat 
(Carta Històrica de Barcelona, MUHBA, 2022). 

Amb aquestes es va bastir la primera muralla romana (final s. I aC) i la segona i més visible, del s. IV, 
així com els edificis oficials i els temples a més de les domus i les vil·les al Pla. El Museu d’Història de 
Barcelona té itineraris senyalitzats per l’antiga Barcino i ofereix la possibilitat de visitar les restes de la 
ciutat romana al subsol de la Plaça del Rei.  
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L’explotació de la “pedra de Montjuïc” va continuar durant l’època visigòtica i la comtal però no s’han 
pogut trobar dades sobre la situació concreta de les pedreres. És probable que també s’aprofités pedra 
de l’escarpament natural del front marítim de Montjuïc i del vessant nord, més properes a la ciutat; la to-
ponímia del Poble Sec fa referència a camins i accessos a pedreres com el Carrer de la Creu dels Molers.  

Durant aquest temps la ciutat anava creixent sobre ella mateixa. Els edificis construïts dins del recinte 
encerclat per la muralla medieval, la Ciutat Vella, són tots obrats amb “pedra de Montjuïc”, maons i altres 
elements ceràmics. Entre tants, Sant Pau del Camp (s. XI); el Saló del Tinell (s. XIV) i altres edificis del 
Palau Reial Major; Santa Maria del Mar (s. XIV); Hospital de la Santa Creu (s. XV) al Raval o el Palau del 
Lloctinent (s. XVI), a més d’un munt de cases senyorials, moltes de les quals són actualment museus.  

Figura 9. Mapa de pedreres de Montjuïc, en gran part basat en el de Roca i Blanch (1993).  
Els noms de les pedreres és a títol orientatiu, ja que sovint anaven canviant al llarg del temps per a una mateixa explotació.

Figura 10. a) Testimoni de la Pedrera Barcino situat al Carrer de la Mare de Déu del Port amb Carrer de Negrell.  
b) Front d’explotació al camí del Far de Montjuïc.
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Fora de la Ciutat Vella és de destacar el farell o torre de senyals de Montjuïc (s. XI) i el Reial Monestir de 
Pedralbes (s. XIV), tot ell construït amb carreus i elements constructius i ornamentals de “pedra de Montjuïc”, 
excepte les columnes dels capitells del claustre, que són fets de calcària amb nummulits de l’Eocè. 

Els recorreguts que proposa el MUHBA permeten veure molts edificis històrics; per saber la seva dis-
tribució es recomana consultar la Carta Històrica de Barcelona (MUHBA, 2022) i els webs dels districtes 
de Barcelona (AdB, 2022). Per veure com eren els carrers de la ciutat a principi del s. XVIII cal visitar El 
Born Centre de Cultura i Memòria (Fig. 11g). 

Tot això pel que fa a la Ciutat Vella de Barcelona, encerclada per les muralles dels segles XIII al XV tal 
com era fins a mitjan s. XVIII. 

Els elements estructurals fets amb “pedra de Montjuïc”, com ara les llindes de portals i finestres (Fig. 11), 
tenien un radi de distribució molt gran i es troben a tots els nuclis del voltant de la Ciutat Vella i en les masies 
del Pla de Barcelona (Fig. 11k). Al barri de la Barceloneta, construït a mitjan s. XVIII fora del recinte emmurallat, 
tots els elements estructurals de les obertures són iguals i fets de “pedra de Montjuïc” (Fig.11i).  

A partir de mitjan s. XVIII es disposa de moltes més dades documentals. El document cartogràfic més 
antic que s’ha pogut consultar és una còpia del Pla de la Ciutat de Barcelona y sos Contorns en lo Añy 
1740, reproduït a la Geografia de Catalunya (Solé Sabarís, 1962) i que es pot consultar a l’Arxiu Municipal 
de Barcelona (AMB/Pla1740, 2022). En aquest plànol es poden reconèixer o intuir possibles fronts de 
pedreres de l’època a Sant Bertran i a Miramar a la banda de llevant de la muntanya, a banda i banda 
de Santa Madrona al vessant N i, al vessant de ponent, al voltant de Nostra Senyora del Port. No hi 
consta cap nom ni referència a les pedreres (Taula 1) però serveix de document de partida per a totes 
les localitzacions d’èpoques posteriors. 

No ha estat possible esbrinar les dates o èpoques en què es va iniciar l’activitat a cadascuna de les 
pedreres de Montjuïc; el que és segur és que des de la construcció de Barcino sempre s’ha extret pedra 
de forma “intensiva” en una o altra zona, amb diferent intensitat segons el desenvolupament de la ciutat 
o la construcció de grans obres. Les explotacions s’han anat superposant en el temps, estenent-se en 
superfície, aprofundint les àrees d’explotació i sumant pedreres.  

El mapa de pedreres de Montjuïc (Fig. 9) recull les rastres físiques i documentades de les explotacions 
de diversos períodes. El que es coneix en molts casos és l’època en què finalitza l’explotació per arribar als 
límits autoritzats, pel perill de desmoronaments o per la urbanització de la falda de la muntanya, sobretot al 
vessant N i NE (Sant Beltran, Poble Sec, la França); i en alguns casos per destinar els terrabuits a altres 
usos. Un exemple són les pedreres d’Antúnez, el Morrot i l’Esperó, de titularitat pública, que es van explotar 
intensivament per fer l’ampliació del Port de Barcelona durant la segona meitat del s. XIX (Molls de Sant 
Bertran, de Bosch i Alsina, Figura 11c.). L’activitat en tot aquest sector va finalitzar el 1896, quan es va 
prohibir l’extracció de pedra des de Miramar fins al Cementiri del Sud-oest pel perill de desmoronaments. 

El treball de Roca i Blanch (1993) recull en una taula la llista de pedreres de final s. XIX, relacionada 
amb les dades del “Plano de la Montaña de Monjuich. Indicación de las canteras comprendidas en la 
zona polémica del castillo” de 1881, reproduït a la mateixa publicació, i és a partir d’aquesta que se n’ha 
format una per a aquest treball (Taula 1). La pedra es qualificava com a molt bona, bona, regular o de 
mala qualitat; de les pedreres de pedra molt bona i bona se n’extreien moles i elements estructurals per 
a la construcció i cita Animeta, Santa Madrona, Font del Gat , Machinet, Satàlia España, Prats, Torras, 
Figueres, Ballarona, Urbina, Serafina, Mata Gats o Màrmol, totes aprofitant la Unitat del Castell. Les capes 
de gresos d’aquesta unitat tenen molt bona continuïtat lateral i per això les pedreres estan una al costat 
de l’altra; la zona de Miramar i les pedreres del vessant de mar també van proporcionar pedra de bona 
qualitat de la Unitat del Morrot. 

A mitjan s. XIX (1854) s’autoritza l’enderroc de les muralles i comença el creixement de la ciutat. Al 
Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona de Cerdà a escala 1:10 000 de 1855 (IGCC/Cartoteca 
digital, 2022) no hi ha cap indicació específica de les pedreres.  

El 1869 es redueix l’amplitud de la zona militar de Montjuïc, que implica l’ampliació de l’àrea on es 
podien obrir noves pedreres; aquesta nova situació queda reflectida al Plano de la Montaña de Montjuïc 
de 1881 ja citat, i al llistat de pedreres (Taula 1). 

L’època de major explotació és a final s. XIX i es correspon amb la construcció de l’Eixample (Roca i 
Blanch, 1993). Els edificis de les rondes que resseguien l’antiga muralla, dels carrers reurbanitzats dins 
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la Ciutat Vella i de l’Eixample tenen tots un seguit d’elements estructurals fets de “pedra de Montjuïc”: 
els sòcols de molts edificis estan fets de blocs de pedra de dimensions considerables que aïllaven l’obra 
del sòl i la protegia dels efectes de la humitat per capil·laritat; les obertures són fetes amb muntants o 
pilars i llindes de pedra (Figs. 11k i 11i); la resistència de la “pedra de Montjuïc” fa que se’n pugui fer 

TAULA 1. Recull de pedreres de Montjuïc, a partir de diversos documents cartogràfics i altres fonts d’informa-
ció.* La data de referència correspon als següents documents cartogràfics: 1740 al Pla de la Ciutat 
de Barcelona y sos Contorns en lo Añy 1740; 1881 al Plano de la Montaña de Montjuïc; 1903 al Plano 
de Barcelona / propiedad de su Excmo. Ayuntamiento Constitucional, i 1933 al mapa Barcelona, Es-
cala 1:5.000. **Núm.: numeració al treball de Roca i Blanch de 1993. 

Nom pedrera Data de referència* Núm. Inici activitat Tancament

Barcino S. I a. C a III ?

Zona Miramar - el Morrot 1740 Anterior a 1740

Zona Sant Beltran 1740 Anterior a 1740

Zona Santa Madrona 1740 Anterior a 1740

Zona Nostra Senyora del Port 1740 Anterior a 1740

Antúnez 1881 I Anterior a 1856 1896

Esparó / Morrot 1881 II 1861-1863 1896

Animeta 1881 III Anterior a 1881 Abocador des de 1915

Font Trobada 1881 IV Anterior a 1881 Abans de 1929

Esparó 1881 V 1858-1860 Inactiva el 1881

Mas Ferrer 1881 VI 1857-1858 Abans de 1929

Santa Madrona 1881 VII 1860-1862 Abans de 1929

Font del Gat 1881 VIII Anterior a 1881 Abans de 1929

Machinet 1881 IX Anterior a 1881 Abans de 1929

Satàlia España 1881 X Anterior a 1881 Abans de 1929

Satàlia 1881 XI Anterior a 1881 Abans de 1929

Prats 1881 XII Anterior a 1881 Abans de 1929

Rincon 1881 XIII Anterior a 1881

Gran 1881 XIV Anterior a 1881 Abans de 1929

Torras / Foixarda 1881 XIV’ Anterior a 1881 Abans de 1929

Figueras / Foixarda 1881 XIV* Anterior a 1881 Abans de 1929

Ballarona 1881 XV 1841-1842 Abocador des de 1915

Torrent de la Ballarona 1881 XV’ Anterior a 1881

Urbina 1881 XVI 1857-1858

Nova Urbina / Soleya 1881 XVII 1869-1870

Serafina 1881 XVIII 1834-1836

Mata Gats 1881 XIX 1844-1845

Marmol 1881 XX 1860-1861 Abocador des de 1915

Dels Reis / Borinot 1881 XXI Anterior a 1881

Sot 1903 XXII Posterior a 1881

Moragues 1903 XXIII Posterior a 1881

Safont 1903 XXIV Posterior a 1881 Principi anys 1950

Foixarda 1903 XXV Anterior a 1881 1915

Mussol 1933

Fondo 1933



320

Geologia de la ciutat de Barcelona

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)



Article 18

321

lloses gruixudes amb les quals es feien els balcons tan característics de Barcelona (Fig. 11l). La resta 
dels murs de càrrega podien ser de pedra en brut i de maons, o només de maons, i les cobertes són 
fetes amb rajols. 

La urbanització del vessant nord de la muntanya per a l’Exposició Universal de 1929 va sobreposar 
jardins i infraestructures a moltes, com l’estadi Serrahima a la Pedrera Safont, la Foixarda, Gran, Prats, 
Santa Madrona o Machinet, que es va convertir en el Teatre Grec, o la Piscina municipal de Montjuïc de 
1929, refeta per als Jocs Olímpics de 1992 aprofitant la Pedrera de Mas Ferrer o Font Trobada. 

Aquests canvis es veuen reflectits al Pla de la Ciutat de Barcelona del Servei Topogràfic de l’Ajuntament 
de Barcelona de 1930 i als fulls A1, A2 i A4 del mapa Barcelona, Escala 1:5.000 del Servei Topogràfic 
de l’Ajuntament de Barcelona de 1933 (IGCC/Cartoteca digital, 2022). 

Pel vessant de ponent els terrabuits d’una bona part de les pedreres (Marmol, Ballarona, Animeta o 
Borinot) van ser utilitzades des de 1915 com a abocadors d’escombraries de la ciutat, fins al 1971 que 
van ser clausurats.  

El 1957 s’acaba l’activitat a les pedreres que quedaven en actiu. En algunes s’hi van construir polígons 
d’habitatges i poc a poc s’hi van instal·lar equipaments, com el Club Natació Montjuïc o el Complex 
Esportiu de la Bàscula a la Pedrera del Sot. 

Roques carbonàtiques dels turons de Barcelona 

Les roques paleozoiques que afloren als turons de Barcelona també han estat explotades intensament, 
si bé no s’ha trobat tanta informació com la que es disposa de les pedreres de Montjuïc.  

Figura 11. Recull de fotografies representatives  
dels diversos usos dels gresos de Montjuïc, que es 
troben distribuïts arreu de la ciutat. a) Blocs 
escairats de la muralla romana. b) Porta   
del Convent de Sant Agustí (s. XVII) ara convertit  
en Centre Cívic. c i d) Blocs de pedra al Moll de 
Bosch i Alsina (s. XIX). e) Terrat de Santa Maria del 
Mar, amb mur i elements del rosetó fets amb “pedra  
de Montjuïc”. f) Canal de desguàs a Santa Maria  
del Mar. g) Paviment de la Ciutat Vella (s. XVIII),  
que avui es pot visitar a El Born Centre de Cultura  
i Memòria, al subsol de l’antic Mercat del Born.  
h) Paviment de lloses de “pedra de Montjuïc” al 
Raval. i) Façana de la Barceloneta, amb elements 
constructius (cantoneres, llindars, finestres...) fets 
amb “pedra de Montjuïc”.  j) Balcó a la Casa 
Rocamora de l’Eixample, fet amb lloses de “pedra 
de Montjuïc”. k) Portal del s. XVII fet amb dovelles 
de “pedra de Montjuïc” a Sarrià. l) A l’Hospital  
de la Santa Creu i Sant Pau (s. XX) hi ha multitud 
d’elements constructius fets amb gresos de 
Montjuïc, com aquesta columna amb elements 
ornamentals al capitell. 

i)

k) l)

j)
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Els materials explotats són els carbonats del Silurodevonià, tant les calcàries massives de tonalitats 
grises com les calcàries amb interbancs o intercalacions lutítiques, així com aquests mateixos materials 
quan han estat totalment dolomititzats. Sovint presenten mineralitzacions de ferro, que també es varen 
intentar explotar. Actualment als turons la major part dels afloraments i dels fronts de les pedreres 
predominen les dolomies, amb el seu color marró característic. 

El massís rocós proporciona pedra de bona qualitat per a construcció, tant en brut com tallada per 
fer carreus o carreuons, però difícilment se’n poden extreure blocs per fer-ne elements estructurals com 
ara llindes degut a diversos factors, entre els quals el principal és la complexitat estructural i la fracturació; 
aquests materials presenten sistemes de discontinuïtats de tot tipus, des de les superfícies d’estratificació 
amb interbancs lutítics, la nodulositat, un clivatge difós i fractures o diàclasis. Tanmateix aquestes carac-
terístiques van facilitar l’obtenció de pedra en brut per a la construcció.  

És possible que els nivells calcaris s’aprofitessin preferentment com a matèria primera per a calcinar 
i obtenir calç (vegeu apartat 3.3) i les dolomies com a pedra per a construcció i com a àrid un cop 
esmicolada.  

Els carbonats explotats als turons van ser utilitzats en la construcció de murs de tanca i murs de 
càrrega de masies, habitatges i tota mena d’edificis; és la pedra típica dels nuclis de població propers 
que van ser annexionats a la ciutat de Barcelona, sobretot a Sant Gervasi de Cassoles, la part NE de 
Gràcia i del sector NW de Sant Martí de Provençals, Horta i Sant Andreu de Palomar. En moltes 
construccions els elements estructurals com ara pedres cantoneres, muntants, dovelles dels arcs, ampits, 
pilars, llindes, etc. són fets de “pedra de Montjuïc”, o bé amb maons, i la resta dels murs són fets de 
carbonats dels turons amb altres elements rocosos detrítics solts provinents dels dipòsits del Plistocè 
(Fig. 14c) (vegeu apartat 3.4). 

Figura 12. Mapa de les pedreres 
dels turons, des del Putxet  

fins a la Peira.
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Figura 13. a) Fronts d’explotació de la Pedrera del Coll. El terrabuit deixat està actualment ocupat pel Parc de la Creueta del Coll. 
b) Fronts d’explotació de la Pedrera de Can Baró des del pont del Carrer de Mühlberg.  

Sembla que l’explotació intensiva va començar amb la instal·lació d’indústries als nuclis esmentats 
quan es va prohibir la construcció de més fàbriques al recinte emmurallat de la ciutat de Barcelona l’any 
1846, que va comportar un fort creixement de la població i la conseqüent necessitat de construcció 
d’habitatges.  

Els afloraments de carbonats del Silurodevonià són discontinus. Les pedreres que aprofiten els 
carbonats del Silurodevonià són relativament petites i disperses, comparades amb les de Montjuïc, i 
ocupen majoritàriament els vessants SE dels turons (Figs. 8 i 12). Al Plano de Barcelona / propiedad de 
su Excmo. Ayuntamiento Constitucional de l’any 1903 (IGCC/Cartoteca digital, 2022) no n’hi cap repre-
sentada. A dia d’avui moltes encara són ben visibles i altres s’han pogut reconèixer en el mapa Barcelona, 
Escala 1:5.000 de 1933 (ICGC/Cartoteca digital, 2022) i l’ortofoto de 1956 (ICGC/Vissir, 2022). Tot seguit 
es descriuen de SW a NE. 

És possible que hi hagués hagut extracció de pedra de poca entitat al turó de Monteroles; al turó del 
Putxet encara es veuen antics fronts d’explotació al Carrer de Manacor, que ja es reconeixen al mapa 
Barcelona, Escala 1:5.000 de 1933 ja citat i per altres indrets del Parc fins a l’Avinguda de la República 
Argentina; també es devia explotar la banda W del turó.  

A l’est de la Riera de Vallcarca hi ha més confusió amb la toponímia per superposició de noms. Al 
Turó de Can Falcó es troba la Pedrera del Coll (Fig. 13a), ben visible al mapa Barcelona, Escala 1:5.000 
de 1933 ja citat. Actualment la plaça de la pedrera està ocupada pel Parc de la Creueta del Coll.  

El conjunt de la Muntanya Pelada, a l’est del Coll, està format per un seguit de turons: el de Can Mora, 
el del Carmel i el de la Rovira. A la falda del Turó de Can Mora hi ha el Parc Güell, una part del qual ocupa 
l’espai d’una pedrera de la qual a més es va extreure la pedra per al revestiment de les infraestructures 
viàries i altres elements ornamentals de la urbanització projectada inicialment, així com el mur de tanca 
del Carrer d’Olot. Gaudí va utilitzar majoritàriament les dolomies marrons en brut que proporciona a totes 
aquestes estructures una integració excepcional amb l’entorn.  

Les pedreres més grans de tot aquest sector són les de Can Baró i les de Vélez (Fig. 12), al vessant 
S del Turó de la Rovira. Aquestes pedreres ja tenen dimensions considerables al mapa Barcelona, Escala 
1:5.000 de 1933 (ICGC/Cartoteca digital, 2022). En tots dos casos es tracta de diverses pedreres, amb 
fronts i places a cota diferent, esglaonades. Algunes han estat urbanitzades i d’altres conserven els fronts 
d’explotació i les places sense cap modificació. Els antics fronts d’explotació es poden veure des del 
pont del Carrer de Mühlberg (Fig. 13b). Algunes van ser parcialment reblertes amb material rocós del 
Túnel de la Rovira. 

a) b)

Al Turó de la Peira es va explotar el vessant W i l’ESE. Una de les pedreres ja es reconeix al plànol 
Barcelona, Escala 1:5.000 de 1933 (ICGC/Cartoteca digital, 2022) i a la fotografia aèria de 1956 (IGCG/Vissir, 
2022). 
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Figura 14. Diversos exemples 
de mur de tanca i façana fets 
amb elements carbonàtics 
extrets dels turons de 
Barcelona. a) Mur de tanca 
del recinte de l’Hospital  
de la Santa Creu i Sant Pau. 
b) Mur de tanca al Carrer  
de Joan Manén a Horta.  
c) Façana a Sant Martí  
de Provençals. d) Detall de  
la façana de l’Escola Artur 
Martorell, Can Baró.

a) b)

c) d)

Cornianes de Collserola 

A la Serra de Collserola hi ha poques pedreres que aprofitin les roques del Paleozoic inferior, majoritàriament 
cornianes, probablement perquè la pedra no és de prou bona qualitat com per fer-ne elements estructurals 
i només es pot aprofitar per fer murs. Les cornubianites serien les roques amb millors prestacions però 
estan molt fracturades.  

S’han reconegut restes de pedreres a Sant Gervasi i a la zona de Roquetes (Fig. 15), sense poder 
concretar el seu ús més enllà de la construcció.  

A més, els nuclis de poblament de Collserola eren molt petits, com Sant Genís dels Agudells, i amb 
masies grans relativament allunyades les unes de les altres (Fig. 16a), la necessitat de recursos per a la 
construcció va ser molt reduïda. 

Com a curiositat, la Torre Bellesguard, construïda a començament s. XX, està decorada amb un recobriment 
fet de bocins de cornianes amfibòliques verdoses clares i fosques que afloren prop d’aquella zona (Fig. 16c). 

Granodiorites i pòrfirs de Collserola 

Les roques ígnies del batòlit de Barcelona afloren en una franja estreta al peu de la Serra de Collserola i 
estan molt recoberts per dipòsits Plistocens.  

La granodiorita sol estar alterada i només quan s’ha extret o erosionat el mantell de sauló es pot 
aprofitar com a pedra de construcció. En contraposició, els pòrfirs són roques molt competents i amb 
molt bones prestacions, tant els fragment primaris extrets de pedreres, com els elements secundaris.  

Hi ha pedreres de granodiorites i de pòrfirs a Pedralbes (Fig. 17), al Torrent de l’Infern i al Barranc de 
Betlem (Centelles et al., 2008) que es van explotar cap als anys 1920; en aquesta zona també es van 
aprofitar els que es trobaven a mesura que s’obria la Carretera de les Aigües.  

Es poden veure restes de pedreres a la part alta de Sant Gervasi i més al nord la Pedrera de Montbau, 
molt ben senyalitzada (Figs. 8 i 18). 
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Figura 15. Mapa que indica 
algunes de les explotacions de 
cornianes i altres roques 
metamòrfiques, en el sector de 
Roquetes.

Figura 16. a) Façana de Museu Palmero, al Carrer de Judea, feta amb 
elements (probablement secundaris) de cornianes i fil·lites; també 
s’observen elements carbonàtics dels turons, i “pedra de Montjuïc” a la 
porta. b) Detall d’un mur de tanca a Sarrià, construït amb elements de 
litologies diverses, entre els quals (de color més fosc) pissarres i cornianes 
provinents de la Serra de Collserola. c) Detall de les decoracions a la 
façana de la Torre Bellesguard, fetes amb fragments de cornianes 
amfibòliques.

a)

c)

b)
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Figura 18. Front d’explotació  
de l’antiga Pedrera de Montbau, 

on s’explotava la granodiorita  
de Barcelona, i piles de sauló 

provinent de l’alteració  
de la roca.

Figura 17. Mapa de pedreres  
de roques ígnies al sector  

de Pedralbes.
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El diaclasat del massís rocós proporciona blocs i cairells de pòrfirs que s’utilitzaven en brut per a fer 
murs (Fig. 19) o, un cop tallats, per fer llambordes per pavimentar alguns barris de la ciutat. 

Figura 19. a) Mur fet amb blocs de pòrfirs al Carrer de Carrasco i Formiguera de Sarrià, i b) detall d’un dels blocs. c) Façana al Carrer de Baldomer Girona, 
a Sant Genís dels Agudells, amb blocs de granodiorita i pòrfirs. d) Blocs de pòrfirs (també alguns de calcàries dels turons a més dels maons) a un mur de 

l’antic Institut Mental de la Santa Creu, a la Plaça Major de Nou Barris. 

3.2 Argiles per a productes ceràmics de construcció  

Les argiles són la matèria primera amb la qual s’elaboren productes o elements ceràmics de tota mena. 
Les argil·lites s’extreuen a les argileres, s’esmicolen, es disgreguen i es molen; a les bòbiles es barregen 
amb aigua per obtenir una pasta plàstica i modelable, se’ls dona la forma desitjada amb motlles o torns 
i, un cop seques, es couen en forns on es transformen en peces ceràmiques. Segons el tipus i la qualitat 
de les argiles s’empren per a diversos usos; les argil·lites comunes, constituïdes en bona part per il·lita 
amb altres elements detrítics més grollers, s’utilitzen per fer el que s’anomena “ceràmica basta” per a 
construcció com ara maons, toves, teules i rajols.  

Les argiles vermelles del Pla de Barcelona han estat àmpliament explotades al llarg de la història. Les 
argileres, al contrari de les pedreres, deixen pocs senyals sobre el terreny, sobretot si aquest ha estat ur-
banitzat després com és el cas del Pla de Barcelona i els vessants de Montjuïc, o el peudemont dels 
turons i de la Serra de Collserola.  

La recerca en aquest cas ha estat cartogràfica i bibliogràfica. Rastrejar les argileres ha estat molt més 
complicat i les bòbiles, rajoleries o teuleries han servit d’indicadors, ja que sempre eren a tocar de les 
argileres i en llocs on es disposés d’aigua en abundància.  

A Barcelona i al seu entorn s’ha fet ceràmica des de la prehistòria. La producció que es podria qualificar 
d’industrial començaria amb l’establiment dels romans i la construcció de Barcino. No s’ha trobat cap 

a) b)

c) d)
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Figura 20. Mapa de situació d’argileres i bòbiles.
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TAULA 2. Recull d’argileres i bòbiles, a partir de diversos documents cartogràfics i d’altres fonts d’informació. 
*Nom original o formal de la bòbila o de l’empresa propietària; la resta, són noms atribuïts per aquest 
treball, o bé la localització de la bòbila respecte el carrerer actual.

Identificador Bòbila (nom o situació) Font de la dada

1 Tejar de Piulachs* Plano de la zona del Puerto Franco de Barcelona y terrenos adyacentes, 1926

2 FOCSA* Roca i Blanc (1993), Ortofoto 1945 (Vol Americà)

3 ICGC i Museu d’Arqueologia de Catalunya Plano de Barcelona, 1885

4 C. Cabanes Plano de Barcelona, 1885

5 Fira, C. Lleida Plano de Barcelona, 1885

6 Jardins de Joan Corrades SW Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

7 Institut Joan Coromines Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

8 Jardins de Joan Corrades NE Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

9 Gran Via (entre C. Sant Germà i C. Mexic) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

10 Can Massians* Barcelona, Escala 1:5.000, Hoja D4, 1933

11 Hnos. Massians Perelló* Barcelona, Escala 1:5.000, Hoja D4, 1933

12 C. Aragó (entre Pg. de Gràcia i Rambla Catalunya) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

13 C. Pau Claris (entre C. Diputació i C. Consell de Cent) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

14 Jesús (C. Balmes entre C. Mallorca i C. València) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

15 Rambla Catalunya (entre C. Mallorca i C. València) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

16 Cruïlla C. Mallorca amb Pg. de Gràcia Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

17 C. Rosselló (entre C. Balmes i Rambla Catalunya) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

18 C. Rosselló SW (entre Pg. de Gràcia i Rambla Catalunya) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

19 C. Rosselló NE (entre Pg. de Gràcia i Rambla Catalunya) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

20 C. Consell de Cent SW (entre Pg. de Sant Joan i C. Bailen) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

21 C. Consell de Cent SE (Pg. de Sant Joan) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

22 C. Consell de Cent N (Pg. de Sant Joan) Lever-nivelé de la place de Barcelona, 1823-1827

23 Carmen* Vissir v3.35, 2022

24 Cruïlla C. Còrsega amb Pg.de Sant Joan Plano de Barcelona, 1885

25 Mandri Castejon, R.M. (2018)

26 Hospital de Sant Pau De Santa Creu a Sant Pau (Bloc)

27 Rodona* Històries del transport per carretera de Catalunya (Bloc)

28 Sagrera, cruïlla C. de Francesc Tàrrega amb C. d’Alexandre Galí Plano de Barcelona y sus alrededores, 1890

29 Can Grau - La Clota Memòria dels barris (Bloc)

30 Escola Hosteleria i Turisme UB - Hotel Alimara Ortofoto 1956 (Vol Americà)

31 Cementiri d’Horta Ortofoto 1956 (Vol Americà)

32 Can Dragó Ortofoto 1956 (Vol Americà)

treball sistemàtic de les bòbiles de Barcelona. Sí que hi ha moltes referències en pàgines web sobre 
alguns barris de la ciutat, en especial els antics nuclis annexionats a Barcelona. 

Les fonts cartogràfiques han proporcionat informació molt valuosa perquè en la majoria de mapes les 
bòbiles hi estan prou ben representades. El mapa de la Figura 20 recull la situació de les àrees d’extracció 
d’argiles, quan es coneix, o la de les bòbiles que s’han pres com a indicadors d’argileres properes (Taula 2).  

El document cartogràfic més antic que s’ha pogut consultar és el mapa “Lever-nivelé de la place de 
Barcelone” (ICGC/Lever.Nivelé, 2022) aixecat per enginyers militars francesos durant els anys 1823 a 
1827, que abasta l’àrea de Barcelona de l’època, és a dir, la Ciutat Vella dins el recinte emmurallat, la 
part del Pla més propera a aquest, la Muntanya de Montjuïc i la Marina del Port i el Poblenou. Hi ha 
indicats els Four à briques i Briqueterie, els termes en francès per a les bòbiles; en algunes fins i tot 
sembla que estiguin representats els indrets d’on treien l’argila (Fig. 22a). 

Amb aquest document s’han pogut localitzar les bòbiles de la part baixa del Pla de Barcelona, totalment 
obliterades per la construcció de l’Eixample, i alguna del vessant nord de Montjuïc. 
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L’any 1846 l’Ajuntament de Barcelona va prohibir la instal·lació de noves indústries amb màquines de 
vapor dins el recinte emmurallat, la Ciutat Vella, i es van construir nombroses fàbriques al Poblenou i a 
les poblacions properes, la majoria amb maons i rajols (Feliu Torras, 2002). Encara queden molts edificis 
industrials, alguns reconvertits en equipaments com l’edifici La Fàbrica de la Universitat Pompeu Fabra, 
la fàbrica Fabra i Coats (MUHBA, 2022) o l’antiga fàbrica Batlló al Carrer d’Urgell, alguns d’ells catalogats 
com a patrimoni industrial. 

L’aprovació del Pla Cerdà per a la urbanització de l’Eixample modifica radicalment la disponibilitat 
d’espai per a l’aprofitament de les argiles del Pla de Barcelona, que aniran quedant progressivament in-
tegrades i obliterades per la nova trama urbana. El Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona 
de Cerdà a escala 1:10 000 de 1855 (ICGC/Cartoteca digital, 2022) no recull cap bòbila.  

Al Plano de Barcelona manuscrit de 1885 a escala 1:5 000 (ICGC/Cartoteca Digital, 2022) s’hi 
representa la ciutat de Barcelona a l’època, just abans de l’annexió dels nuclis dels voltants, des del 
Castell de Montjuïc fins al Cementiri del Poblenou i del litoral fins al Carrer de Còrsega, al límit amb la Vila 
de Gràcia. S’hi ha localitzat diversos Hornos de Ladrillos al Poble Sec (Fig. 22b) i un a l’est de Gràcia. 

El Plano de Barcelona y sus alrededores en 1890 (ICGC/Cartoteca Digital, 2022) ja abasta tota la 
ciutat gairebé com la coneixem ara, i amb els nuclis de Sarrià i Horta. La toponímia no urbana (carrers i 
edificis rellevants) és escassa. Tanmateix hi ha representada una Fabrica de ladrillos al vessant de la 
Muntanya Pelada que dona a la Sagrera, actualment al barri del Guinardó. 

El “Tejar de Piulachs” situat a la Marina del Port, entre la barriada del Port i el Polvorí i al nord del Camí 
de Can Clos, ha estat localitzat al Plano de la zona del Puerto Franco de Barcelona y terrenos adyacentes 
a escala 1:10 000 de 1926 i al Full A1 del plànol de “Barcelona” a escala 1:5 000 de 1933 (ICGC/Cartoteca 
Digital, 2022).  

La bòbila que hi havia als terrenys de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, al barri del Guinardó va 
aprofitar l’argila de l’excavació de la part subterrània del complex per fer els maons i rajols que després 
s’utilitzaren en la seva construcció (de Santa Creu a Sant Pau, 2022). És un bon exemple de l’aprofitament 
dels recursos tan a prop com sigui possible de l’obra on s’utilitzaran.  

Al plànol de Barcelona a escala 1:5 000 de 1933 ja citat estan representades les bòbiles de Hns. 
Massians Perelló i Can Massians (Full D4), a les Corts, ocupades actualment en part pel Parc de les 
Corts. En canvi no hi ha indicacions de les bòbiles d’Horta i d’altres districtes del Pla de les quals es 
coneix l’existència per fonts documentals.  

Figura 21. Fotografia  
de l’antiga Bòbila Carmen, 
situada al Carrer de Segur 

núm. 15, actualment  
en estat d’abandonament.  

La Bòbila Carmen va  
ser la darrera  

en funcionament de la ciutat.
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S’ha extret informació de les pàgines web de l’Ajuntament de Barcelona on hi ha un resum històric 
de cada barri i de la sèrie de publicacions “Barcelona barri a barri” (AdB, 2022) on sovint es descriuen i 
situen algunes bòbiles. També s’ha obtingut informació de blogs d’associacions culturals de barris i 
d’altres pàgines web; les dades d’aquestes fonts s’han contrastat amb les fotografies aèries de 1945 i 
1956 (ICGC/Vissir, 2022 i AMetB, 2022) o amb altres fonts documentals, principalment el plànol Barcelona, 
Escala 1:5.000 de 1933. A més algunes bòbiles són difícils d’identificar perquè es coneixen tant pel seu 
nom propi com pel dels propietaris o l’indret. 

Les bòbiles de l’Eixample devien proporcionar maons, rajols i teules per a la construcció de la Ciutat 
Vella i van anar desapareixent a mesura que avançava la urbanització fora del recinte emmurallat; les del 
vessant N de la Muntanya de Montjuïc amb l’Exposició Universal de 1929; és el cas de la que hi havia a 
tocar d’on ara s’ubica la seu central de l’ICGC.  

A la fotografia aèria de 1956 (ICGC/Vissir, 2022) s’arriben a reconèixer algunes argileres i bòbiles al 
Guinardó, Horta, Sant Andreu i Nou Barris perquè maons, rajols i teules es continuaven fent servir en la 
construcció; entre d’altres una propera al Cementiri d’Horta i una altra als terrenys que ara ocupa l’Escola 
d’Hosteleria i Turisme CETT (Hotel Alimara) de la UB a la Ronda de Dalt (Fig. 22c) i de les quals no s’ha 
pogut esbrinar el nom, o la de Can Dragó, de Plinthos S.A. La bòbila Rodona, a Sant Andreu, ja havia 
quedat coberta als anys 1950 per les Vivendes del Congrés. Les referències dubtoses no han estat 
recollides al mapa (Figs. 8 i 20) ni a la Taula 2. Segur que hi va haver més argileres de les que consten 
en aquest recull. 

La darrera argilera en actiu i amb la bòbila en funcionament a Barcelona va ser l’anomenada Carmen, 
situada prop del Coll de Penitents (Pla de Barcelona, 2002) que havia iniciat la seva activitat el 1906 i va 
tancar a final s. XX (Fig. 21 i Taula 2). 

Hi ha nombrosos exemples d’edificis fets amb maons per tota la ciutat, o amb maons i “pedra de 
Montjuïc” (Fig. 23). 

Figura 22. Exemple de diversos documents cartogràfics que han estat d’utilitat per identificar bòbiles o argileres.  
a) Detall del mapa Lever-nivelé de la place de Barcelone, amb indicació de “briqueteries” a la falda de Montjuïc, a tocar de la carretera de l’Hospitalet.  

b) Detall del document cartogràfic Plano de Barcelona de 1885, on s’identifiquen els “Hornos de ladrillos”.  
c) Detall de l’ortofoto de 1956, a partir de la qual s’han pogut identificar diverses bòbiles, com aquesta situada on ara hi ha l’Hotel Alimara,  

a tocar de la Ronda de Dalt.

a)

b) c)
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Figura 23. Diversos exemples de construccions fetes amb maons. a) Façana  
del Mercat de Sarrià. b) Edifici de l’antiga fàbrica de Cristalerías Planell, avui en 
dia convertit en Centre Cívic. c) Pavelló Sant Frederic dins el recinte de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. d i g) Façana del Palau de Mar i detall de les voltes 
de l’edifici, que combina els dos recursos més explotats i usats a la ciutat de 
Barcelona: els maons de les argileres i els blocs de gresos de “pedra de 
Montjuïc”. e) Detall de les voltes fets amb maons, a l’edifici de l’Institut Mental  
de la Santa Creu. f) Estació Magòria, inaugurada el 1912, i actualment 
reconvertida en Centre Cívic.

f)

e)

c)

d

g)

a)

b)
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3.3 Aglomerants per a la construcció 

Els aglomerants (o conglomerants) són els materials capaços d’unir fragments d’un o més materials 
i donar cohesió al conjunt construït com és el cas dels morters del calç, utilitzats des de l’època romana. 
La calç s’obté per calcinació de fragments de roca calcària amb una proporció de CO3Ca2 elevada. Un 
cop calcinades i moltes s’obté la calç que, barrejada amb les quantitats adequades de sorra i aigua, 
forma els morters. Els forns de calç se situaven sempre prop del lloc d’extracció. 

Les calcàries del Silurodevonià dels turons també es van aprofitar per a l’obtenció de calç. El morter 
de calç (Fig. 24) és imprescindible en la construcció amb els sistemes tradicionals a l’antiga ciutat de 
Barcelona, als masos del Pla i als nuclis de població propers fins a la utilització generalitzada del ciment 
portland. 

Figura 24: Morter de calç entre els carreus  
de “pedra de Montjuïc” a Santa Maria del Mar.

Dels forns de calç en queden molt pocs vestigis, tot i que segurament n’hi devia haver algun més als 
turons. Al vessant SW del Turó de la Rovira, on ara hi ha l’Avinguda de Can Baró, hi havia un forn de calç 
representat al Plano general de alineaciones de la villa de Gracia a escala 1:5 000 de 1889 (ICGC/ 
Cartoteca digital 2022); les explotacions de Casa Velez també en tenien un prop del que ara és l’Avinguda 
de la Mare de Déu de Montserrat (Rutes històriques per Horta-Guinardó, AdB, 2022).  

3.4 Àrids naturals per a la construcció 

S’anomenen àrids naturals tots els materials detrítics naturals disgregats que es poden aprofitar directament 
en la construcció i obra pública com les graves i les sorres per als morters. 

Els blocs i còdols grans dels dipòsits plistocens del peudemont de Collserola i dels turons han estat 
utilitzats com a elements constructius per fer murs arreu del Pla de Barcelona. Es tracta de fragments de 
les roques més resistents a l’erosió i la fragmentació, com ara els pòrfirs i aplites, el quars filonià, les cor-
nubianites, cornianes pigallades i quarsites, els conglomerats quarsítics del Culm i els carbonats.  

Les sorres i graves fines sense matriu de les planes al·luvials del Llobregat i el Besòs han estat 
aprofitades com a component dels morters des de l’època romana. S’ha reconegut alguna explotació al 
marge dret del Besòs dels anys 1970. De les possibles explotacions anteriors no se n’ha trobat cap 
referència perquè tot sovint eren a la mateixa llera dels rius o rieres, on la grava i la sorra eren més netes 
o es podien rentar fàcilment.  

El sauló és un cas particular; es pot utilitzar com a àrid però tampoc s’han trobat referències a cap 
aprofitament concret. 
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3.5 Roques i minerals per a l’ús industrial 

Són les matèries primeres minerals que participen en algun procés industrial i tal com ja s’ha esmentat, 
aquesta qualificació per una roca o un mineral varia molt en el temps. A Barcelona tots els recursos 
minerals per a usos industrials s’han extret de Montjuïc. 

Els més antics documentats són els jaspis, la matèria primera de la indústria lítica de la qual queden 
restes de tallers paleolítics a la zona del Morrot (Miró, 1997). Amb els jaspis es feien “eines de tall”. 

La “pedra de Montjuïc” ha estat utilitzada per fer molins manuals des dels temps íbers (MAC, 2022) i 
moles més grans per als molins fariners hidràulics o de tracció animal. Segons Parcerisa et al. (2002) per 
fer moles es van aprofitar els gresos quarsítics més ben cimentats o silicificats del nivell més alt de la 
Unitat del Castell, explotats a les pedreres de la Font Trobada i Satàlia España, al vessant nord, o l’Animeta 
i del Mármol (Roca i Blanch, 1993) (Fig. 9).  

Les moles de “pedra de Montjuïc” (Fig. 25) eren de molt bona qualitat (Iglesies, 1949) i es feien servir 
als molins fariners de Barcelona, situats majoritàriament al llarg del Rec Comtal, i consta que van tenir 
una distribució molt àmplia. 

Les mateixes qualitats, mida de gra, duresa i cimentació també l’han feta molt útil com a pedra 
d’esmolar. 

Figura 25. Talla de moles a les pedreres de Montjuïc.

Finalment, els llims quarsítics miocens es van aprofitar com desengreixants, l’anomenada “terra d’es-
cudelles” que es va fer servir fins a mitjan s. XX per netejar cassoles i altres peces de terrissa (Parcerisa 
et al., 2002). Es van explotar des de temps històrics doncs la cita més antiga és de mitjan s. XVI. S’extreien 
de les mateixes pedreres o mitjançant galeries en els trams de llims; un dels indrets ben documentats és 
a la Pedrera Borinot. 
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Per altra part, la mateixa argila vermella plistocena explotada per fer maons i elements ceràmics per 
a la construcció, també és apta per a la terrisseria, la fabricació de recipients de tota mena com ara es-
cudelles, olles i cassoles, i sobretot gerres i recipients per a la conservació d’aliments, àmfores, etc. Per 
a aquesta finalitat cal que l’argila sigui de millor qualitat, molt més homogènia i que no tingui elements 
detrítics grollers. 

4. Indicis i explotacions de minerals metàl·lics 
Els indicis i jaciments de minerals metàl·lics a Barcelona es troben en els materials paleozoics de Collserola 
i dels turons (Fig. 8). En general són de molt poca importància (Mineratlas, 2022). En alguns indrets 
concrets es van arribar a explotar i en queden restes de galeries i runams. 

Es reconeixen dos tipologies d’indicis i petits jaciments: 

– Sulfurs metàl·lics en filons: associats a filons hidrotermals amb esfalerita i galena (i altres sulfurs de Fe 
i Cu) amb baritina, fluorita, calcita i quars. Es troben encaixats en les fil·lites del Cambroordovicià i les 
cornianes de l’aurèola de metamorfisme de contacte de la granodiorita de Barcelona. El plom i l’argent 
que a vegades l’acompanya, són metalls valuosos per si mateixos; el plom a més s’utilitza com a 
vernís per esmaltar ceràmica.  

– Òxids i hidròxids de ferro: en les roques carbonàtiques del Silurodevonià, i localment en les del Cam-
broordovicià. El ferro s’enviava a les fargues per al seu tractament i s’utilitzava per a la fabricació 
d’eines.  

A Collserola predominen els indicis del primer tipus, i es conserven les restes de dues petites explotacions: 
la Mina Juanita, prop de Sant Pere Màrtir, i l’anomenada Mina del Coll de Canyelles. 

La mina Juanita, a Sarrià, explotava de forma artesanal un eixam de filons encaixats en cornubianites 
i fil·lites (Guerrero, 2014) amb esfalerita, galena, fluorita, calcita, baritina i quars. L’època de màxima 
activitat se situa entre final s. XIX i principi de XX i va quedar abandonada l’any 1934. 

A la Mina del Coll de Canyelles o de Can Canyelles, a Sant Andreu de Palomar, es van explotar uns 
filons en direcció NE-SW d’esfalerita, galena i pirita amb baritina i quars, encaixats entre dics de pòrfirs i 
fil·lites del Cambroordovicià (Mineratlas, 2022). 

La Guia de Geologia de Collserola (Centelles et al, 2008) fa referència a dues mines de plom més: la 
Mina Cornèlia, a les muntanyes d’Horta, i la Mina Eusèbia, entre Pedralbes i Sant Pere Màrtir, però no 
s’ha pogut aconseguir més informació sobre la seva situació. També cita la Mina de Can Gomis, d’on 
s’havia intentat extret coure. 

Als turons de Barcelona hi predominen els indicis de ferro en forma d’òxids i hidròxids, encaixats en 
les pissarres ampelítiques del Silurià i els trams carbonàtics del Silurodevonià, on formen nivells, filons i 
bossades irregulars.  

La única referència a una explotació de ferro és la de la Mina de Can Xirot. Sembla que aprofitaven les 
concentracions ferruginoses, de baixa qualitat, relacionades amb els trams carbonàtics del Silurodevonià, 
en concret goethita i hematites amb calcita i siderita. Hi ha indicis similars al Turó d’en Falcó (la Creueta del 
Coll), al Turó del Putxet, i a la Muntanya Pelada al Parc Güell i al seu entorn (Coves d’en Cimany).
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Resum 

En aquest article es posa de manifest que les caracterís-
tiques geològiques del subsol de Barcelona permeten l’e-
xistència de nombrosos afloraments de roques pels seus 
carrers. Aquests afloraments constitueixen un patrimoni 
geològic que pertany a Barcelona, als seus ciutadans i vi-
sitants. Per aquest motiu és molt important la realització 
d’un inventari d’aquests afloraments per tal de conèixer, 
valorar i situar aquest patrimoni en un entramat urbà. El 
seu coneixement permetria, per una banda, portar tasques 
de protecció i evitar la seva degradació i, per l’altra banda, 
dissenyar actuacions de divulgació, com poden ser panells 
in situ, xerrades, guies, sortides, etc. 

Paraules clau: patrimoni geològic, geodiversitat, urbà, di-
vulgació, ciutat, Barcelona

Abstract: The outcrops of Barcelona, a 
geological heritage to be protected 
and a tool for the dissemination  
of the geology of the city 

 
This paper demonstrates that the nature of the geological 
substratum of Barcelona allows the exposure of numerous 
rock outcrops along the city streets. These outcrops cons-
titute a valuable geological heritage belonging to the city 
its citizens and visitors. For this reason, it is important to 
develop an outcrop inventory to know, to value and to lo-
calize this heritage within the urban network. This will allow 
to carry out protection tasks to minimize outcrop degra-
dation, as well as to help designing dissemination activities 
(e.g., in situ panels, talks, field guides and field trips, etc.).  

Keywords: geological heritage, geodiversity, urban, dis-
semination, city, Barcelona
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1. Introducció 

El patrimoni geològic constitueix un dels recursos naturals que pot tenir un alt valor científic, cultural o 
educacional tant a nivell acadèmic com divulgatiu, dirigit a la població en general. Aquest recurs pot cor-
respondre a qualsevol aspecte geològic, com el tipus de roca, l’edat, la tectònica, els fòssils o els minerals, 
el qual pot tenir una rellevància especial que li atorga un valor específic que el defineixi com a patrimoni 
(https://sociedadgeologica.org/divulgacion/patrimonio-geologico).  

Cal tenir en compte que el patrimoni geològic forma part del patrimoni natural i que durant molt temps 
no ha estat suficientment valorat pels organismes ambientals. En general, i històricament, s’ha valorat 
molt més el patrimoni de caràcter biòtic en detriment de l’abiòtic.  

L’organització internacional més important que té per objectiu principal la conservació dels recursos 
naturals és la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). Va ser fundada el 1984 i, actualment, 
compta amb més de mil membres, els quals poden ser estats o organitzacions tant governamentals com 
no governamentals. Però atès el poc reconeixement general al patrimoni geològic i a la geodiversitat, es va 
crear, el 1993 l’associació europea ProGeo, formada per tot tipus de professionals i científics relacionats 
amb la conservació del patrimoni geològic i que participen en la geoconservació, bé com a planificadors, 
gestors, intèrprets del patrimoni geològic, conservadors de museus, geòlegs investigadors, educadors i 
persones relacionades amb el geoturisme. ProGeo és una organització afiliada a la IUGS (Unió Internacional 
de Ciències Geològiques) i membre de la UICN des de l’any 2011 (https://www.progeo.ngo) que, juntament 
amb la Sociedad Geológica de España i la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y 
Minero, són les úniques organitzacions de la UICN dedicades expressament a la conservació del patrimoni 
geològic i la geodiversitat. La geodiversitat es refereix a la varietat d’elements geològics diversos d’un lloc. 
Es parla molt de la biodiversitat però, sovint, oblidem el seu anàleg en geologia, la geodiversitat. Els ecosistemes 
es desenvolupen sobre un substrat geològic molt variat: roques diverses, minerals, paisatges, canons o 
coves, que defineixen una geodiversitat amb un gran valor digne de ser protegida. Hem de tenir en compte 
que no solament la biodiversitat es desenvolupa sobre la geodiversitat, sinó també la diversitat humana, ja 
que les roques formen part de la seva identitat nacional i cultural. Per aquests motius, a partir de 2021, la 
UNESCO ha fixat el 6 d’octubre com a Dia Internacional de la Geodiversitat. 

És clar que, quan parlem de patrimoni, és imperatiu parlar de protecció i conservació, ja que conèixer 
el nostre patrimoni i no protegir-lo adequadament suposa una pèrdua irreparable. Per aquest motiu, el 
1991 es va redactar la Declaració de Digne, resultant de la primera conferència internacional d’especialistes, 
en la qual es defensava la importància de conèixer el nostre patrimoni geològic i demanava amb urgència 
a les autoritats nacionals i internacionals la seva conservació i protecció (https://www.igme.es/ 
patrimonio/links/declaracionDigne.htm). 

Podem dir que els estudis del patrimoni geològic i la geodiversitat són relativament recents, ja que el 
primers exemples i experiències de geoconservació daten de final segle XIX, i l’estudi i l’aplicació sistemàtica 
de tècniques orientades a la conservació són conceptes moderns (Carcavilla et al., 2007). Sharples 
(Sharples, 2002) defensa la conservació de la geodiversitat pels seus valors intrínsecs, ecològics i geo-
culturals. Similar a la definició que ja havia donat Eberhard el 1997 (Eberhard, 1997), on no només inclou 
els elements del patrimoni geològic, sinó també el manteniment de l’activitat dels processos ecològics.  

A poc a poc, diferents organismes d’abast estatal, autonòmic i local estan fent un llarg camí per tal 
de fer arribar a la societat en general el coneixement i el valor del patrimoni geològic i la geodiversitat de 
diverses maneres. Això inclou des de guies didàctiques amb recorreguts aptes per al públic en general, 
panells divulgatius al camp, itineraris guiats per professionals, a la creació de Parcs Nacionals o Naturals 
on la temàtica principal és la geologia. Cal destacar que es veu com cada vegada hi ha més interès a la 
societat per la geologia. Com, per exemple, l’èxit dels Geoparcs, zones amb rellevància geològica que 
es gestionen amb un concepte holístic de protecció, educació i desenvolupament socioeconòmic 
sostenible sota el paraigües de la UNESCO (https://www.igme.es/patrimonio/geoparques.htm). Tanmateix, 
una mostra de l’interès creixent per a la geodiversitat és l’esmentada creació, per part de la UNESCO del 
Dia Internacional de la Geodiversitat (https://eurogeologists.eu/international-geodiversity-day-increasing-
global-awareness-of-geological-heritage/). 

El patrimoni geològic, a nivell estatal, es defineix a través d’inventaris dels anomenats “Lugares de Interés 
Geológico” o LIG. D’aquesta manera es poden identificar, localitzar i classificar llocs amb un cert interès 
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geològic, científic i divulgatiu (fins i tot cultural i paisatgístic), amb la finalitat de poder protegir-los de manera 
eficaç. A Espanya, actualment hi ha un total de 4 090 LIG (http://info.igme.es/ielig/ListaLIGs.aspx).Per 
determinar la seva importància dins dels diferents LIG, es tenen en compte diferents aspectes, com la 
presència d’elements singulars de caire estructural, cronoestratigràfic, mineralògic, paleontològic, etc. La 
definició i legislació dels LIG a Espanya està recollida a les lleis estatals 42/2007, 45/2007 i 16/1985 de 
patrimoni natural i biodiversitat. A part dels LIG, que originalment s’usen per identificar espais d’interès 
geològic en zones d’àmbit estatal, també existeixen els “PIG” o els “Puntos de interés geológico”, que no 
estan inclosos a la llei estatal (Nieto, 2002). 

Per aquest motiu els PIGs, avui en dia, no compten amb cap figura legal que els atorgui algun tipus 
de règim de protecció específic en cap comunitat autònoma espanyola, excepte Castilla-La Mancha, on 
apareix el terme regulat per la llei autonòmica de “Conservación de la Naturaleza”. Tret d’aquesta excepció, 
malauradament, no existeix a Espanya cap relació entre els PIG i la seva corresponent figura de protecció. 
El terme PIG va ser creat al final de la dècada dels 1970 per investigadors de l’IGME els quals, d’una 
manera pionera, van desenvolupar una metodologia per a l’estudi del patrimoni geològic d’Espanya. Tot 
i que, anteriorment, en altres països ja es feien inventaris de patrimoni geològic, els tècnics espanyols 
van desenvolupar un concepte que, posteriorment, va ser uniformitzat per la resta de països europeus. 
Aquest terme va ser geòtop (en castellà, geótopo), definit com: “aquelles parts de la geosfera que estan 
delimitades en l’espai i que presenten una particular importància geològica, geomorfològica o geo-
ecològica”. Són testimonis importants de la història a la Terra i de l’evolució del paisatge i del clima. En 
funció de si el procés geològic segueix actiu o no, es poden anomenar geòtops actius o passius. Donada 
la seva importància, és de gran necessitat que els geòtops siguin conservats per a les generacions futures 
i han d’estar protegits dels impactes que siguin perjudicials pel seu contingut, estructura, forma o futura 
evolució natural (Hilario et al, 2015) (Teixell i Núñez, 2001). 

Catalunya, el 1999, va ser pionera en la creació de l’inventari de punts d’interès geològic més complet 
al territori estatal, fruit del conveni entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
i la Universitat Autònoma de Barcelona. S’ha denominat Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya 
(IEIGC). Aquest inventari és una selecció d’afloraments i llocs d’interès geològic que, en el seu conjunt, 
donen testimoni de l’evolució geològica del territori català i que cal preservar com a patrimoni geològic. 
Especialistes de tot Catalunya han aportat els seus coneixements i han col·laborat en la recopilació i la 
síntesi d’informació dels afloraments especialment rellevants de Catalunya. Aquest document serveix de 
marc de referència en la presa de decisions per a la planificació i la gestió del territori. La informació de 
l’IEIGC, actualment disponible a la web, encara conserva la terminologia original de PIG (punt d’interès 
geològic) equivalent al geòtop i geozona (quan es tracta d’una zona més àmplia que un lloc puntual) 
equivalent al LIG. Actualment consta d’un total de 157 EIG repartits en tres zones: la conca de l’Ebre, els 
Catalànides i els Pirineus. (http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sis-
temes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/) 

Al marge dels afloraments dels inventaris de punts d’interès geològic d’abast estatal i autonòmic, que 
en molts casos consisteixen en afloraments en què els materials i les estructures geològiques es poden 
observar de forma espectacular, a les zones urbanes els afloraments geològics tenen un valor especial 
ja que, a més a més del seu potencial interès científic i didàctic, són zones de referència que ens faciliten 
conèixer l’estructura del subsol per al desenvolupament de les zones urbanes. En aquest context, el 
present treball se centra en posar de manifest la importància dels afloraments de les zones urbanes i en 
proposar l’elaboració d’un inventari d’afloraments geològics a Barcelona, amb l’objectiu de protegir-los 
i valorar-los. 

2. Inventari de geòtops urbans 

El coneixement del patrimoni geològic i de la geodiversitat del nostre país és de gran importància. Però 
a les zones urbanes aquest coneixement és més difícil d’assolir, ja que la major part de la superfície està 
urbanitzada i impedeix l’observació d’afloraments de materials i estructures geològiques. El coneixement 
que tenim del subsol prové de l’observació directa d’afloraments i de dades indirectes, com poden ser 
les geofísiques o les de sondatges. Cada cop la geologia és més present a la nostra societat en molts 
aspectes. El coneixement del subsol és vital per evitar riscos, ja sigui per a la construcció d’edificis o 
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obra civil en general; per a l’explotació de recursos naturals, com la mineria, o per recursos energètics; 
o per a la gestió i recerca de l’aigua, tant la superficial com la subterrània. 

Per aquest motiu, en una àrea urbana el coneixement geològic del subsol és de vital importància, i això 
implica poder tenir inventariada tota la informació possible que l’entramat urbà ens permeti observar. 
D’aquesta manera, tots els afloraments geològics urbans tenen un valor afegit, atès que són escassos o 
pràcticament inexistents. Per tant, aquests esdevenen recursos de gran valor, no només pel seu coneixement 
científic, sinó també com a valor patrimonial que cal salvaguardar i divulgar a la societat en general. 

L’any 2007, l’IGC, Institut Geològic de Catalunya (posteriorment ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya) va iniciar un tipus de cartografia específica, dins dels geotreballs, denominat Mapa geològic de 
les zones urbanes de Catalunya, ICGC (2022). Es tracta d’un projecte de cartografia a escala 1:5 000 es-
tructurat per fulls, on s’integren diverses capes d’informació geològica de les principals zones urbanes de 
Catalunya, com ara la cartografia del basament, la cartografia dels dipòsits quaternaris, la cartografia dels 
terrenys antròpics, gruix dels dipòsits quaternaris, talls geològics i columnes estratigràfiques (Vilà, 2017). 

En aquests mapes, una bona part de la informació i interpretacions prové de les dades d’afloraments 
existents (en l’època en què es va realitzar el treball de camp). Aquestes zones aflorants s’identifiquen 
en els mapes, però no estan inventariades de forma sistemàtica de manera que es pugui fer una valoració 
del seu interès des d’un punt de vista del patrimoni. Es creu que fora interessant que existís aquest 
inventari d’afloraments geològics de zones urbanes, especialment en zones amb una compacitat urbana 
elevada, com és el cas de la ciutat de Barcelona. 

3. Inventari de geòtops de Barcelona 

3.1 Context geològic dels afloraments barcelonins  

Barcelona està sobre una estructura geològica característica i privilegiada que permet que hi hagi un 
cert nombre d’afloraments geològics. L’existència d’uns turons enmig la ciutat afavoreix que aflorin roques 
d’una manera més abundant que no pas a moltes altres ciutats, les quals se situen en zones de poc 
relleu. De fet no és estrany, a les construccions antigues de la part alta de la ciutat, trobar-hi abundants 
fragments de roques en els materials constructius. Aquests fragments no venen de lluny, sinó de nombroses 
pedreres molt properes, com ara la de Can Baró, la de la Creueta del Coll o les de Montjuïc. L’observació 
dels murs de pedra ens anticipen la geodiversitat de roques de la zona (Fig. 1). 

La ciutat de Barcelona està situada entre la Serralada Litoral i la costa i forma part de la Serralada 
Costanera Catalana, que s’ha format, a grans trets, a conseqüència de l’orogènia alpina durant el Paleogen, 
formant estructures compressives vers el NO i que, posteriorment, durant l’etapa d’extensió o rifting 
neògena quedaren tallades per falles extensives de direcció general NE-SO, formant fosses i semifosses 
tectòniques (Fig. 2). Molts dels contactes entre unitats són per fractura i altament deformats, sovint 
presenten farina de falla de diversos metres de gruix. 

Com a resultat de l’evolució geològica es definí una zona costanera àmplia i plana, que denominem 
Pla de Barcelona, amb una lleugera inclinació cap al mar, amb sediments neògens i quaternaris, un turó 
de roques neògenes isolat a la part sud-oest (Montjuïc) i, a la part alta de la ciutat, els turons formats per 
relleus, isolats per fractures, on aflora el basament paleozoic. Aquest basament el componen una gran 
varietat de roques sedimentàries, ígnies i metamòrfiques intensament deformades; inclou calcàries 
massives, margues, pissarres, lutites negres, lidites, gresos, conglomerats, granodiorites, pòrfirs granítics, 
fil·lites pigallades, cornianes i roques calcosilicatades, entre d’altres. 

3.2 Aspectes metodològics  

Per tal d’identificar i situar els geòtops de Barcelona es proposa realitzar un inventari similar als portats a 
terme per administracions centrals i autonòmiques sobre el territori en general. L’inventari de geòtops de 



Article 19

341

Barcelona hauria d’estar finançat per part d’organismes públics, els quals l’han d’utilitzar com a eina per 
a la gestió del patrimoni geològic i la geodiversitat de la ciutat. Cal que l’inventari es doni a conèixer a la 
ciutadania i que es transmeti la importància de conèixer i valorar el patrimoni geològic. Això es pot realitzar 
a través dels casals de barri, organitzant itineraris geològics, xerrades, publicant guies o fulletons. 

Donada la geomorfologia particular de la ciutat, tal com hem descrit anteriorment, els geòtops se 
situaran en dues grans àrees: la septentrional, corresponent a la zona dels turons de Barcelona i vessant 
sud de Collserola; i la meridional, corresponent a Montjuïc Els afloraments de la part nord correspondran 
fonamentalment a roques del basament paleozoic. En canvi, a la part sud els afloraments corresponen 
a roques neògenes. 

Figura 1. Mur d’una casa del barri de Vallcarca amb la varietat de roques que afloren a les proximitats: calcàries del Devonià,  
pissarres del Silurià i gresos del Carbonífer.

Figura.2. Tall esquemàtic de la zona de Barcelona.
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Figura 3. Els geòtops de Barcelona es poden trobar en dues grans zones: la del nord (turons) i la del sud (Montjuïc).

Per a la realització de l’inventari de geòtops urbans de Barcelona es proposa un model de fitxa, basada 
en el model de l’IGME (García-Cortés i Caracavilla, 2013) i el de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic 
de Catalunya, publicat en xarxa pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
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Els llocs d’interès geològic poden ser puntuals, de poca extensió, o d’àrees, amb una extensió que pot 
arribar al centenar de metres quadrats. La major part correspondran a llocs puntuals, però a les proximitats 
del parcs es poden trobar afloraments de dimensions més grans. Als parcs on hi ha molts afloraments 
només es faran fitxes dels punts singulars, amb unes característiques determinades que li donin una re-
llevància especial digna de ser considerat lloc d’interès geològic. 

Per a cada aflorament, ja sigui puntual o areal, s’omplirà una fitxa estàndard, d’una o més pàgines, 
en funció del material gràfic que s’hi adjunti (Fig. 5), la qual s’estructurarà en vuit apartats principals: 

Figura 4. Mapa amb els districtes i barris de Barcelona. S’utilitza la seva numeració per identificar els geòtops.

Figura 5. Fitxa formada  
per dos fulls, amb els 8 apartats 
ressaltats en colors.
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1. Identificació. Informació referent a la identificació del geòtop. Cada geòtop té un títol i s’identificarà 
amb un codi de tres xifres: la primera és el districte, el segon el barri i el tercer el número de la fitxa. 
En aquest apartat també s’informarà sobre la/les branques geològiques amb les quals es relaciona el 
geòtop: Estratigrafia, Sedimentologia, Geomorfologia, Paleontologia, Tectònica, Petrologia, Geotècnica, 
Mineria, Hidrogeologia, Història de la geologia, Altres. 

2. Localització. Informació referent a la localització geogràfica del geòtop: Districte, Barri, Adreça, Coor-
denades UTM 31N ETRS89 i situació en el mapa urbà de l’ICGC. 

3. Situació geològica. Descripció del context geològic regional de l’aflorament i una explicació geològica 
detallada. Inclou la localització de l’aflorament al mapa geològic de la ciutat de Barcelona. 

4. Interès. Conté set conceptes a valorar d’1 a 3, per tal de donar a l’aflorament el seu valor geològic i 
patrimonial. En concret: 

 i) Estat de conservació: 
   – El lloc es troba totalment o parcialment destruït. 
   – El lloc presenta alteracions que no permeten observar algunes zones o les característiques amb 

interès. 
   – El lloc es presenta ben conservat o amb molt poques alteracions. 

ii) Condicions d’observació: 
   – Elements que tapen diverses característiques d’interès. 
   – Elements que tapen poques característiques d’interès. 
   – Elements que no tapen cap o pràcticament cap característica d’interès. 

iii) Espectacularitat i bellesa: 
   – Poca 

     – Mitjana 
   – Molta 

iv) Interès científic: 
   – Baixa peculiaritat i poc representatiu per estudiar processos o conceptes geològics. 

     – Peculiaritat alta i poc representatiu per estudiar processos o conceptes geològics. 
   – Peculiaritat alta i molt representatiu per estudiar processos i conceptes geològics. 

v) Interès didàctic a nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic: 
   – L’aflorament no permet observar ni exemplificar conceptes bàsics de la geologia i requereix co-

neixements complexes i massa específics per a la comprensió d’un públic no especialitzat. 
   – L’aflorament permet mostrar i explicar algun concepte bàsic relacionat amb la geologia (pe. 

existència de plecs, visualització d’estrats, formació del relleu, etc.). 
   – L’aflorament permet mostrar i explicar, de manera fàcil i evident, conceptes bàsics de la geologia 

(per exemple, existència de plecs i què signifiquen, visualització d’estrats i tipus de contactes 
amb el seu significat, el per què d’un relleu peculiar). 

vi) Interès didàctic a nivell mitjà i superior: 
   – L’aflorament no permet observar ni exemplificar coneixements específics i complexes de la 

geologia (per exemple, estructures tectòniques, tipologia de plecs, formació de minerals, 
processos químics, processos de meteorització). 

    – L’aflorament permet observar i exemplificar algun coneixement específic i complex de la geologia. 
   – L’aflorament permet observar i exemplificar múltiples coneixements específics i complexes de 

la geologia. 
vii) Interès turístic:  

   – L’aflorament és poc espectacular i presenta únicament conceptes difícils d’explicar a persones 
sense coneixement geològic.  

   – L’aflorament és espectacular però presenta conceptes amb una certa dificultat de comprensió 
per part de persones sense coneixement geològic. 

   – L’aflorament és espectacular i presenta conceptes bàsics comprensibles per al públic no espe-
cialitzat. 

5. Protecció i vulnerabilitat. Descripció de les amenaces antròpiques i naturals que presenta l’aflorament, 
així com recomanacions per a la seva protecció i conservació, tenint en compte el seu valor patrimonial 
i el grau d’afectació. En funció de les amenaces antròpiques es diferencien: a) afloraments que no ne-
cessiten protecció, ja que no presenten risc d’antropització; b) afloraments que no són propensos a 
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ser afectats per l’home, però necessiten certa protecció; c) afloraments propensos a ser greument 
afectats si no es protegeixen. En funció de les amenaces naturals es diferencien: a) materials poc sus-
ceptibles a l’erosió i a la meteorització a causa de les seves propietats físiques i químiques (alta duresa, 
composició, baixa reactivitat amb l’aigua, etc.); b) materials susceptibles a l’erosió i a la meteorització 
a causa de les seves propietats físiques i químiques; c) materials molt susceptibles a l’erosió i a la me-
teorització a causa de les seves propietats físiques i químiques (materials molt reactius amb l’aigua i 
amb l’atmosfera atesa la seva baixa duresa, cohesió i/o composició química). 

6. Recurs preexistent i bibliografia. Camp dedicat a especificar si existeix algun tipus de recurs didàctic en 
el terreny (panells, cartells, etc.) i citar les referències bibliogràfiques sobre l’aflorament que existeixin. 

7. Fotografies i esquemes: Apartat gràfic amb diverses fotografies representatives i esquemes de 
l’aflorament que facilitin la seva interpretació. 

8. Autor. Dades personals de l’autor que ha emplenat la fitxa del geòtop. 

Per sintetitzar la informació de l’inventari caldria fer un quadre resum (Fig. 6) amb els afloraments in-
ventariats amb els seus valors, sumant els conceptes d’interès i els associats a la vulnerabilitat. D’aquesta 
manera, amb els recursos disponibles, es podran optimitzar les accions de catalogació, protecció i man-
teniment dels afloraments de la ciutat. 

Figura 6. Quadre resum amb els valors dels afloraments.

3.3 Exemple d’aflorament 

Un dels afloraments més conegut per la seva bellesa i espectacularitat és el dels plecs de les lidites del 
Carbonífer, situat al capdamunt del Carrer de Verdi (Fig. 7 i 8). Consta de dues parts, una allargada, al 
mateix Carrer de Verdi, amb gran quantitat de plecs a escala mètrica, presentant diverses morfologies. 
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L’altra part es troba a la petita placeta que es defineix a la intersecció de Verdi amb el Carrer d’Arnold 
Schönberg, on afloren més plecs, els quals permeten tenir una visió tridimensional de l’estructura. Es pot 
observar un plec anticlinal amb totes les seves parts geomètriques. Aquest aflorament té un alt valor pa-
trimonial ja que, per una part, aporta dades científiques de caràcter tectònic i estratigràfic i, per l’altra 
part, és molt didàctic a tots els nivells per explicar geometries de plecs. 

Fa uns tres anys es van fer petites obres que van originar que parts de l’aflorament fossin cobertes 
per ciment. Aquest problema posa de manifest, un cop més, la necessitat d’inventariar el patrimoni 
geològic per tal d’evitar aquests fets i posar els mitjans per a la seva reparació. A les Figures 7 i 8 es veu 
la fitxa emplenada amb les dades d’aquest aflorament. 

Figura 7. Exemple de la primera pàgina d’una fitxa de l’aflorament del Carrer de Verdi.
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3.4 Exemple d’aflorament inventariat sense manteniment 

A l’Avinguda de República Argentina, entre el Carrer de Claudi Sabadell i la Baixada de Blanes, hi ha 
uns jardins que es van arreglar l’any 2005. Amb les obres es va excavar un talús d’uns 100 metres de 
llarg per uns 10-15 m d’alçada. Al talús va aflorar un tall fresc de diferents estructures geològiques 
d’un gran valor patrimonial. L’actuació prevista era cimentar el talús amb la qual cosa es perdria la 
possibilitat d’observar en viu aquest aflorament el qual, per les seves particularitats, es pot catalogar 

Figura 8. Exemple de la segona pàgina de la fitxa de l’aflorament del Carrer de Verdi.



348

Geologia de la ciutat de Barcelona

d’espectacular. Des de la Universitat de Barcelona es van fer gestions amb l’Ajuntament de Barcelona 
per tal que no es tapés i es conservés l’aflorament. L’Ajuntament va reconèixer el valor patrimonial i va 
mantenir el talús sense cobrir de ciment, i fins i tot va posar un panell amb uns esquemes explicatius 
del seu significat. De fet podríem considerar aquest aflorament inventariat per l’Ajuntament, ja que 
tenia constància de la seva existència i de la seva importància. Però, amb el pas dels anys, l’aflorament 
s’ha anat tapant de vegetació i, actualment, només es pot observar l’estructura de dues àrees petites: 
l’extrem sud on afloren les pissarres del Silurià, i l’extrem nord on afloren les calcàries del Devonià. La 
part central, molt més extensa, està tan coberta de vegetació que no es poden veure les estructures 
tectòniques associades a la falla principal. En el seu moment, l’Administració va actuar amb celeritat, 

Figura 9. Exemple de la primera pàgina de la fitxa de l’aflorament de l’Avinguda de República Argentina l’any 2005.
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però no hi ha hagut cap mecanisme que vetllés pel manteniment de l’aflorament i que evités el seu co-
briment de vegetació. Les fotografies de les Figures 9 i 10 permeten comparar l’estat inicial (2005) i 
l’actual de l’aflorament. 

El cas de l’aflorament de l’Avinguda de República Argentina posa de manifest que els afloraments, 
perquè es puguin observar al llarg del temps, cal que tinguin un manteniment. Això significa que si es vol 
conservar aquest patrimoni de la ciutat cal que hi hagi previstes unes tasques de manteniment seguint 
uns criteris geològics. 

 

 

Figura 10. Exemple de la segona pàgina de la fitxa de l’aflorament de l’Avinguda de República Argentina en el seu estat actual.
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3.5 Exemple d’aflorament perdut 

Al Carrer de Cardedeu entre el Carrer de Veciana i quasi el Carrer de Castellterçol, l’any 2005 hi havia un 
aflorament quasi continu dels materials pissarrosos del Carbonífer. Era un aflorament molt important ja 
que, per una banda, es podia reconstruir un tall geològic quasi continu (Fig. 11a) i, per l’altra, s’observaven 
nombroses estructures tectòniques a escala mètrica, especialment plecs amb geometries angulars amb 
kinkbands (Fig. 11b). 

Figura 11b. Detall de les kinkbands que es podien observar l’any 2005 al núm. 43-45 del Carrer de Cardedeu.

Figura 11a. Tall quasi continu al Carrer de Cardedeu l’any 2005 (dalt) on s’observaven nombroses estructures tectòniques.  
A baix, el mateix tall però recobert de vegetació, on pràcticament no es pot observar cap estructura. 

Actualment tot l’aflorament està cobert o bé de vegetació o bé amb malles d’acer grolleres i fines per 
tal d’afavorir el creixement vegetal al talús (Fig. 12). L’observació directa de la informació geològica ara 
és pràcticament nul·la (Soler, i Domingo, 2021). 

Aquest exemple és un cas d’aflorament d’alt valor que s’ha perdut perquè creiem que no se li ha fet 
l’atenció que es mereixia. Per aquest motiu, insistim que és necessari desenvolupar un inventari i una in-
fraestructura associada que permeti protegir el patrimoni geològic. 
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3.6 Afloraments efímers 

Un altre tipus d’afloraments que poden ser molt valuosos, especialment per la informació que proporcionen, 
són els efímers. És a dir, els materials i les estructures geològiques que afloren per l’actuació humana 
durant un període curt de temps quan es fa una excavació, ja sigui per una obra d’infraestructura o pels 
fonaments dels edificis (Fig. 13). Aquests afloraments, malgrat que poden tenir molt valor, són altament 
vulnerables, ja que en poc temps es recobreixen amb ciment o per l’obra de la nova construcció. En 
zones densament urbanitzades és molt interessant tenir un inventari d’aquests afloraments efímers, ja 
que representen un registre geològic fonamental per predir l’estructura del subsol de la ciutat. La informació 
d’aquests afloraments efímers és especialment important a zones amb una elevada geodiversitat, com 
ara els entorns dels turons de Barcelona, els quals estan constituïts per una estructura subterrània 
complexa, que inclou materials amb unes propietats molt variades. Per aquest motiu es creu que fora 
convenient que es promogués la creació d’un inventari d’afloraments efímers que permeti captar la 
informació geològica que “aflora” durant l’execució d’obres a la ciutat, quan s’excava el subsol. L’abast 
d’aquest inventari es podria estendre més enllà de la ciutat de Barcelona. 

Figura 12. Talús del Carrer de Cardedeu totalment cobert per les xarxes metàl·liques i vegetació que impedeix l’observació de l’aflorament de roques.  
A la fotografia de baix, que és del sector meridional del talús, es pot observar un petit aflorament rocallós que,  

com que queda fora de context, perd el valor patrimonial.
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Per tant, és responsabilitat de l’Administració Pública realitzar un inventari i cartografia de totes les 
obres de Barcelona, especialment a la zona dels turons, en el moment en què s’excava el subsol (Fig. 
14) i realitzar una fitxa de l’aflorament tan exhaustiva com sigui possible, ja que aquest aflorament en 
breu desapareix indefinidament (Fig. 13). 

Figura13. Exemples  
de diversos afloraments efímers en obres 

constructives.

Figura 14. Situació d’afloraments efímers  
a diverses èpoques al barri de Vallcarca.
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3.7 Actuacions de divulgació 

Si es disposa d’un bon inventari del patrimoni geològic de Barcelona es podran definir línies d’actuació 
per tal de divulgar i apropar la societat en general aquest coneixement sobre els llocs de la ciutat en els 
quals es pot observar l’estructura del subsol. Aquest potencial no el tenen moltes ciutats, i l’inventari 
conferiria a Barcelona un caràcter singular en aquest sentit. La informació associada a l’inventari permet 
entendre i valorar la necessitat del coneixement geològic del subsol de la ciutat. Això és important, 
sobretot en una ciutat amb un subsol amb molta geodiversitat i que es troba fortament antropitzat. 

Per al correcte funcionament de les zones urbanes cal tenir un coneixement precís de diversos aspectes 
geològics, com ara les característiques geotècniques del subsol i el funcionament de la circulació de 
l’aigua subterrània, i de les seves interaccions amb les construccions subterrànies, etc. L’inventari ajudarà 
a fer que els ciutadans prenguin consciència de la importància del coneixement geològic pel desenvolu-
pament i la regeneració de la ciutat. A partir del catàleg de geòtops de la ciutat es poden definir diverses 
actuacions de divulgació per tal d’apropar aquest coneixement a la societat en general. Cal tenir en 
compte que el concepte de divulgació sovint és difícil de definir, ja que intervenen diversos paràmetres 
que, si no els tenim en compte, poden abocar a un resultat que no sigui el desitjat. A la Figura 15 (Martinez 
et al., 2012) veiem un gràfic amb diversos conceptes relacionats amb la divulgació. La part superior 
correspon a: “el què” i el “per què”. A l’esquerra tenim el “què” (el concepte que volem explicar, per 
exemple un plec) i, a la dreta, “el perquè” (en el cas del plec, s’explica l’origen d’aquest). A l’esquerra en 
vertical tenim representat l’atractiu visual, a la part inferior és molt atractiu, bonic; en canvi a la part 
superior és el contrari, gens atractiu, lleig. A la barra inferior es situa el concepte “percepció del públic”, 
és a dir allò que la gent en general entén; a la dreta, res; i a l’esquerra, tot. El gràfic interior representa les 
diverses maneres de transmetre la informació científica en funció dels paràmetres descrits. La zona (A) 
correspon a allò que senzillament la gent “veu”, el que hi ha, per exemple muntanyes boniques. En 
aquesta zona se situen els fulletons turístics, els quals mostren senzillament el que hi ha. A l’altre extrem, 
zona (B), és al contrari: estudis científics, publicacions, tesis, etc. No és gens atractiu i el públic en general 
no entén res, però són necessaris. La zona que més ens interessa és la (C). Aquí cal explicar tant el “què” 
com “el per què” d’una manera atractiva i entenedora per al públic en general. Aquí se situa tot el material 
divulgatiu, com guies, apps, geoturisme, sortides amb personal especialitzat, panells in situ, etc. 

Figura 15. Esquema  
dels paràmetres que cal tenir  
en compte per a la visualització 
científica (modificat  
d’A. Martínez, 2012).
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Les actuacions dirigides a divulgar el patrimoni geològic urbà no difereixen gaire de les utilitzades al 
patrimoni geològic en entorns més naturals. En aquest sentit es creu que l’inventari d’afloraments geològics 
urbans que es proposa afavoriria la realització de: 1) xerrades als casals de barri i centres cívics i culturals; 
2) cursets bàsics de la geologia propera (km 0); 3) panells informatius a l’aflorament; 4) publicar guies i 
fulletons divulgatius; 5) organitzar sortides, amb professionals de la geologia, per mostrar i explicar els 
afloraments, o 6) guies digitals per aplicacions de mòbils (Martinez-Rius i Tudela, 2015). 

 

4. Conclusions 
Des del punt de vista de patrimoni geològic, Barcelona és una ciutat privilegiada perquè l’estructura 
geològica del subsol dona lloc a un relleu amb nombrosos afloraments de roques, cosa difícil d’observar 
a la majoria de les ciutats. 

És molt important i urgent que l’Administració Pública realitzi un inventari dels afloraments per tal de 
conèixer i valorar aquest patrimoni geològic. 

Segons la importància dels afloraments, caldrà establir unes actuacions de protecció i evitar el seu 
deteriorament o la seva pèrdua definitiva. 

L’Administració ha de fer un seguiment a l’inici de les obres al subsol per tal d’inventariar els afloraments 
efímers. 

És convenient portar a terme actuacions de divulgació a la societat en general sobre la geologia que 
aflora als carrers de la ciutat; com ara l’elaboració de panells, guies, fulletons, xerrades, sortides al 
carrer, etc.
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Resum 

Una de les dificultats que va haver d’encarar la realització 
de cartografia geològica en els seu inicis va ser la manca 
d’una base topogràfica, i el pla de Barcelona no va ser 
cap excepció. En aquest article es fa una breu introducció 
als mapes topogràfics que van poder utilitzar els geòlegs 
a partir de la segona meitat del segle XIX, així com a les 
solucions que van adoptar quan l’escala dels mapes dis-
ponibles no era prou adient per a les seves recerques. En 
aquest cas, el mapa de Jaume Almera és prou paradig-
màtic, ja que va impulsar la confecció per procediments 
artesanals d’una base topogràfica detallada per a la pu-
blicació del mapa geològic de la província de Barcelona. 
A mida que passen els anys, veurem com la cartografia 
geològica va immediatament al darrera de la producció 
topogràfica a mesura que aquesta avança, i cada vegada 
a una escala més de detall. Dels dos primers fulls del mapa 
topogràfic d’Espanya a escala 1:50 000 que cobrien el 
Pla de Barcelona a la dècada de 1920 es passà a una 
cobertura a escala 1:5 000, recolzada en fotografies aèries 
a la segona meitat del segle XX; fins a arribar a la digita-
lització actual, que ha donat pas a múltiples formes de 
cartografia geològica en línia.  

Paraules clau: mapes geològics antics, Barcelona, car-
tografia de Barcelona.

Abstract: Searching for traces of the past: 
documentary tools for discovering 
the ancient morphology  
of the Barcelona area 

 
One of the difficulties faced by geological mapping at the 
beginning was the lack of a topographic base of the Barce-
lona city area. This article gives a brief overview of the to-
pographic maps that geologists were able to use from the 
second half of the 19th century onwards, as well as of the 
solutions they adopted when the scale of the available 
maps was not suitable enough for research services. The 
map of Jaume Almera is quite paradigmatic, as he pro-
moted the drawing of a detailed topographic base for the 
publication of the geological map of the province of Barce-
lona by artisanal procedures. As the years go by, we will 
see how geological cartography immediately follows to-
pographic production as it progresses and increasingly 
on a more detailed scale. From the first two sheets of the 
topographic map of Spain at a scale of 1: 50,000 that 
covered the city and surroundings of Barcelona in the 
1920s to coverage at a scale of 1: 5,000 supported by 
aerial photographs in the second half of the twentieth cen-
tury, to the current digitization that has given way to multiple 
forms of online geological mapping. 

Keywords: Ancient geological maps, Barcelona, Barcelona 
mapping.

1 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc s/n, 08038 Barcelona 
carme.montaner@icgc.cat
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1. Els inicis del mapa geològic: una ciència molt jove 
sense una base cartogràfica 

La cartografia catalana es va trobar a partir de mitjan segle XIX amb un escenari molt favorable pel que 
fa a la publicació de mapes: els avenços tècnics en el món de l’edició, amb sistemes com la cromolitografia, 
van permetre per primera vegada, imprimir en colors. Barcelona esdevingué un dels centres més importants 
del món editorial de l’àrea iberoamericana. En pocs anys s’hi van fundar moltes empreses que van anar 
incorporant nous sistemes que permetien publicar, entre d’altres, mapes en color i en format gran. 

Pel que fa als mapes geològics, aquesta oportunitat editorial es va veure llastada per la manca d’una 
cartografia topogràfica de base que facilités dibuixar-hi la geologia. Si bé des dels inicis del segle XIX la 
tècnica de les corbes de nivell s’havia anat imposant en la cartografia com a sistema més precís de 
dibuixar l’alçada, a Espanya trigaria molt a ser utilitzada. De fet, l’inici de la confecció d’un mapa estatal 
amb corbes de nivell es retardaria fins a final d’aquell segle per problemes més polítics que no pas tècnics 
(Urteaga i Nadal, 2002), i els aixecaments fets per particulars i empreses eren només fragments dispersos 
i sovint d’ús molt restringit. 

La primera cartografia geològica impresa a España, a la segona meitat del segle XIX, van ser mapes 
a gran escala que cobrien tota la Península Ibèrica. Utilitzaven com a base una sèrie de mapes provincials 
d’Espanya a escala 1:200 000 editats per Francisco de Coello entre 1847 i 1870, amb el dibuix del relleu 
dibuixat amb la tècnica de les “normals” i sense dades geomètriques d’alçada. Aquest és el cas del 
Bosquejo geológico d’Amalio Maestre de 1864 o el Mapa Geológico de España y Portugal de Federico 
Botella y de Hornos de 1879, tots a escala 1:2 000 000. 

La base dels mapes de Coello també es faria servir per a les memòries provincials que publicà la 
Comisión del Mapa Geológico de España a partir de 1870. Aquest és el cas del Mapa geológico en 
Bosquejo de la província de Barcelona a escala 1:400 000, realitzat pels enginyers de mines J. Maureta 
i S. Thós i publicat l’any 1881 (Fig.1), on s’utilitza el full que Coello havia publicat d’aquesta província 

Figura 1: Mapa geológico en bosquejo de la provincia de Barcelona 1:400.000. J. Maureta S. Thos. 1881. ICGC  
Cartoteca: Fons CEC (RC.767). (Museu de Geologia, 2022).



Article 20

357

l’any 1862. Aquest bosquejo geológico és a escala 1:400 000, la mateixa emprada en el Mapa geológico 
de España 1:400.000, publicat entre 1889 i 1922 i que també utilitza la base de Coello. En aquest darrer 
mapa, el full on hi surt Barcelona es publicà el 1889. Fins a la publicació del Mapa de España 1:50.000 
no es començaria a disposar d’una base topogràfica uniforme i amb corbes de nivell de tot Espanya, 
però el procés de confecció es va allargar fins ben entrat el segle XX (Nadal i Urteaga, 2002).  

Així doncs, si bé des de mitjan segle XIX s’inicien els estudis de geologia acompanyats d’esbossos o 
perfils com, per exemple, els treballs sobre la muntanya de Montjuïc, la transposició en un mapa trigaria 
més temps per la manca d’una base topogràfica de recolzament. Curiosament, Barcelona disposava d’un 
detallat mapa de la zona d’exclusió militar de la ciutat –fora muralla– a escala 1:1 000 amb corbes de nivell 
a cada metre (Fig. 2). Fou aixecat pels enginyers militars francesos ran de l’ocupació dels Cent Mil Fills de 
Sant Lluís, entre 1823 i 1827. En aquest mapa, format per 54 fulls, es veu per primera vegada el relleu del 
pla de Barcelona, els recs que baixen fins al mar, la línia de la costa ben delimitada, l’ocupació humana, els 
camins que el travessen i dades prou detallades, com les zones d’esllavissades a la muntanya de Montjuïc 
o la situació de les nombroses bòbiles escampades arreu (ICGC/Lever-nivelé, 2022). És el primer mapa de 
Barcelona que coneixem amb un dibuix de la morfologia del territori molt precisa. Malauradament, el 
document se’l van emportar les tropes franceses quan es van retirar l’any 1827 i va quedar endreçat i 
oblidat en els seus arxius militars. De fet, no l’hem conegut fins fa ben pocs anys. De ben segur, els geòlegs 
del segle XIX l’haguessin fet servir si n’haguessin tingut notícia. Ara ha esdevingut un testimoni espectacular 
d’una part del territori barceloní de fa gairebé dos-cents anys (Nadal i Montaner, 2016). 

Figura 2: Lever-nivelé de la place de Barcelone 1:1 000. Exèrcit francès. 1823-1827. Service Historique de la Défense (ICGC/Lever-nivelé, 2022).
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Però bona part de la cartografia feta a Barcelona al llarg del segle XIX va ser planimètrica, i sovint 
només amb el dibuix de l’àrea urbana. L’enderroc de les muralles va esperonar la confecció de mapes 
davant un projecte urbà que transformaria en pocs anys i de manera radical la morfologia d’una part 
important del municipi. Així doncs, l’exèrcit espanyol dibuixà diversos mapes, d’entre els quals un de 
molt detallat del Pla de Barcelona l’any 1853 a escala 1:5 000, però només planimètric (Muro, 2010). No 
seria fins al mapa aixecat per Ildefons Cerdà el 1855 quan es comencen a utilitzar les corbes de nivell; 
encara que, en aquest cas, dibuixades amb l’únic objectiu de dur a terme el pla d’edificació de l’Eixample, 
de manera que la qualitat geomètrica de les alçades no és constant en tot el document (Grau, 2014). 
Diem que Cerdà comença a utilitzar-les perquè no hi ha coneixement, i molt menys record, del mapa que 
havia fet l’exèrcit francès trenta anys abans. Ja a final de segle, el 1891, Pere Garcia Faria publica un 
projecte de sanejament per a la ciutat, on dibuixa les corbes de nivell per sota del dibuix de la morfologia 
urbana i constitueix un bon document de coneixement topogràfic del sòl de Barcelona. Malauradament, 
només per a la zona del nucli antic i l’Eixample; encara que també inclou Montjuïc, però sense la Serra 
de Collserola. I per a la zona del nucli antic i de la Barcelona també es comptava amb els treballs de l’ar-
quitecte Miquel Garriga i Roca, fets entre 1859 i 1862, també amb corbes de nivell (Nadal, 2010; 
AHCB/Darrera mirada. 2022). 

L’any 1903, l’Ajuntament publica un mapa de Barcelona molt detallat a escala 1:5 000 en 12 fulls amb 
corbes de nivell per a tot el perímetre del municipi, però la informació topogràfica pràcticament s’esvaeix 
en els trams edificats. A partir de 1925, comença a funcionar un servei cartogràfic dins del mateix 
Ajuntament sota la direcció de l’enginyer militar Vicenç Martorell Portas (1879-1956), qui posaria les 
bases de la nova cartografia municipal fins avui dia amb l’aixecament del Plano Magistral a escala 1:5 
000. Iniciat l’any 1926, es donà per acabat l’any 1936, tot i que encara quedava per fer la Muntanya de 
Santa Creu d’Olorda (Montaner, 2000). 

2. La cartografia geològica al tombant  
del segle XIX cap al segle XX 

És ben coneguda la història del desvetllament de la ciència geològica a Catalunya des de final segle XIX. 
L’anomenada “geologia catalana” es va impulsar des de tres institucions: l’Escola del Seminari de 
Barcelona, la Institució Catalana d’Història Natural i el Museu Martorell de Geologia (Julivert, 2014). Pel 
que fa a la història de la cartografia geològica, les aportacions de Solé Sabarís, Aragonès i Colombo 
(Solé Sabarís, 1945; Colombo, 2014; Aragonès, 2007) han deixat constància dels esforços que es van 
dur a terme per cartografiar el subsol barceloní. 

Les primeres iniciatives de cartografia geològica a partir de mitjan segle XIX es mouen entre els aixe-
caments molt acotats duts a terme en explotacions mineres i els mapes més generals a escala més 
petita, sobretot de caire provincial. La ciutat de Barcelona, en aquesta primera cartografia, és només una 
petita zona poc detallada. Així passa en el mapa manuscrit del geòleg francès Alexandre Vezian de 1856 
(MGSB) o en el mapa de la província de Barcelona (Fig. 3) de l’enginyer francès Jacint de Moulin (1822-
1870), subvencionat per la Diputació de Barcelona i que quedà inacabat el 1868 per la malaltia i mort del 
seu autor (Aragonès, 1992).  

El primer treball que cal destacar és, sens dubte, el del canonge Jaume Almera (1845-1919). Es tracta 
del Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona, publicat entre 1888 i 1914. Jaume Almera 
començà a treballar en el full de la Regió primera, corresponent a Barcelona i rodalies, l’any 1885 (Fig. 
4). L’escala era 1:100 000 i continuava utilitzant com a base el mapa provincial de Coello, tal com es fa 
evident en el dibuix del relleu. Aragonès ha fet notar que: “els gràfics són molt escassos a les seves 
llibretes de camp (d’Almera), i la majoria dels d’aquests primers anys són esquemes hidrogràfics, la qual 
cosa reflecteix la preocupació per corregir la base topogràfica existent...” (Aragonès, 2005, 13). Veiem 
doncs que el detall que Almera vol reflectir no en té prou amb l’esquema topogràfic a 1:100 000 de 
Coello, i es fa evident la necessitat de disposar d’una escala més detallada. Tot i així, el full es publica a 
aquesta escala el 1888 i es presenta al Congrés Geològic Internacional de Londres d’aquell any.  

Almera decidí donar un tomb important al mapa i passà de l’escala 1:100 000 a l’1:40 000, tot i que ini-
cialment havia estudiat de poder-lo fer a 1:25 000 (Aragonès, 2005, 123). Aquesta decisió del canvi d’escala 
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Figura 4: Mapa geológico  
y topográfico de la provincia 
de Barcelona: región primera 
ó de contornos de la capital 
1:100.000. Jaume Almera, 
Eduard Brossa. 1888.  
ICGC Cartoteca RM.223966 
(Consultable des de 
ICGC/Cartoteca Digital, 
2022)

Figura 3: Provincia de 
Barcelona: mapa geológico 
1:150.000. Jacint de Moulin. 
1868. ICGC Cartoteca:  
Fons Museu de Geologia  
del Seminari de Barcelona. 
(Consultable des de 
ICGC/Cartoteca Digital, 
2022).
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sembla que ve motivada, en part, per quan va entrar en contacte amb qui va gravar el primer full del Mapa 
geológico y topográfico a escala 1:00 000, que fou precisament el de Barcelona i voltants. Es tractava 
d’Eduard Brossa (1848-1924), litògraf i també cartògraf d’afició, que havia publicat uns quants mapes de 
Catalunya (Montaner, 1991). Brossa va saber combinar la seva habilitat en el dibuix amb uns coneixements 
d’alçament topogràfic, apresos en l’àmbit de l’excursionisme. El mètode de Brossa consistia en combinar 
les dades existents provinents de mapes de diversa naturalesa, a partir dels quals feia un mapa base i 
n’omplia els vuits amb dibuixos fets directament en el camp. Tot plegat li permetia dibuixar unes corbes de 
nivell sense acotar però equidistants cinc metres, emmarcades en un seguit de punts d’alçades, tal i com 
es pot veure a les llibretes manuscrites d’aquest cartògraf que es conserven a la Cartoteca de l’ICGC. La 
claredat del dibuix donava al mapa un disseny topogràfic molt aproximat i una escala prou detallada com 
la d’1:40 000, i permetia un dibuix més acurat de la geologia del territori (Fig. 5). Va ser, en definitiva, una 
solució més de dibuix que no pas de precisió, però es va fornir al mapa geològic d’una base topogràfica 
a una escala prou gran. La relació entre el geòleg Almera i el litògraf-cartògraf Brossa va donar com a fruit 
la publicació de cinc fulls del mapa geològic i topogràfic de la província de Barcelona, així com els treballs 
d’un sisè full, que va quedar inacabat. Alguns dels fulls van tenir més d’una edició i, fins i tot, se’n van 
arribar a publicar dos, ja molt tardans, en català (Montaner, 2000). 

Figura 5: Base topogràfica del Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: región primera ó de contornos  
de la capital detallada 1:40.000. Eduard Brossa. 1891. ICGC Cartoteca RM.19537 (Consultable des de ICGC/Cartoteca Digital, 2022).

El full de Barcelona a escala 1:40 000 es va publicar l’any 1891, tot just tres anys més tard que la 
versió a 1:100 000, i comptà amb una segona edició corregida i augmentada feta l’any 1900 (Fig. 6). 
Amb aquest full, la utilització de la base cartogràfica dibuixada per Eduard Brossa deixava definitivament 
obsolet el mapa provincial de Francisco de Coello com a base del mapa geològic de Barcelona. La do-
cumentació sorgida de la confecció d’aquest mapa ha estat ben estudiada, catalogada i localitzada per 
(Aragonès, 1992). 

L’edició d’aquest full titulat Región primera ó de contornos de la capital detallada a escala 1:40 000 
de l’Almera és molt rellevant. S’hi combinen molts colors i trames per poder distingir cadascun dels 
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períodes geològics, damunt d’una base topogràfica que combina corbes de nivell, xarxa hidrogràfica i 
topònims, i que no li fa cap nosa al contingut geològic. Als marges dret i esquerre del mapa hi ha una 
detallada llegenda de tots els colors emprats en el dibuix de la geologia i uns textos ben llargs que 
expliquen la composició geològica del full amb unes notes orogràfiques, hidrogràfiques i estratigràfiques, 
així com una relació dels geòlegs consultats i una detallada bibliografia. Cal ressaltar un disseny cartogràfic 
que no enfarfega el mapa, tot i el munt d’informació gràfica i textual que conté. 

L’any 1914, Jaume Almera, ja gran, renuncià a la seva tasca al capdavant del mapa geològic i topogràfic 
de la província de Barcelona. Aquest fet coincidí amb l’organització de la Mancomunitat de Catalunya la 
qual, en el seu impuls per al coneixement del país, organitzà la creació d’un servei geogràfic i d’un servei 
geològic (Montaner, 2015). La direcció del servei geològic fou encomanada a un altre geòleg de l’escola 
del seminari: mossèn Marià Faura i Sans (1883-1941). En aquest cas, la publicació d’un Mapa geològic 
de Catalunya amb una base mètrica se supedità a la confecció del Mapa geogràfic de Catalunya a escala 
1:100 000. La precisió exigida a la dècada dels anys 1910-1920 era molt superior a la utilitzada en el 
mapa d’Almera-Brossa i l’amplitud de l’àrea a cartografiar va recomanar una reducció de l’escala.  

La poca durada de la Mancomunitat de Catalunya, que es va veure estroncada amb la dictadura de 
Primo de Ribera, va donar molt poc marge d’actuació a la confecció d’aquest Mapa geològic de Catalunya. 
No obstant això, se’n van arribar a publicar cinc fulls, quatre dels quals acompanyats de les corresponents 
memòries. El full de Barcelona (Fig. 7) va quedar enllestit just en el moment de la supressió del Servei 
l’any 1923. Sembla que aquest full ja estava imprès, però no es va poder distribuir. Se’n conserven, però, 
alguns exemplars que porten la data de 1924 (ICGC/Cartoteca Digital, 2022). 

Figura 6: Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: región primera ó de contornos de la capital detallada 1:40.000.  
Jaume Almera, Eduard Brossa. 1891. ICGC Cartoteca RM.19537 (Consultable des de ICGC/Cartoteca Digital, 2022).
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3. Barcelona en els mapes de cobertura estatal 
La Diputació de Barcelona, un cop abolida la Mancomunitat, centrà els treballs geològics de Barcelona 
i voltants en la col·laboració amb l’Instituto Geológico y Minero de España per a la realització del Mapa 
geológico de España a escala 1:50 000. El full 421 és precisament el de Barcelona (Fig. 8) i fou publicat 
l’any 1928 juntament amb una memòria explicativa. Hi figuren com a geòlegs locals Maximino San Miquel 
de la Cámara, Alfonso Sierra, Jaime Marcet i Ramon Cerezo. El full, de fet, no cobreix tot el municipi, el 
qual continua en el full 420 San Baudilio de Llobregat i no es publicarà fins al 1930. La topografia correspon 
al Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 aixecat per l’aleshores Instituto Geográfico y Catastral. D’aquest 
mapa geològic d’Espanya a escala 1:50 000 es faria una nova edició anomenada sèrie MAGNA aixecada 
entre 1972 i 2003, de la qual es van realitzar, sota la direcció de Lluís Solé Sabarís, els fulls 420 l’Hospitalet 
de Llobregat, publicat l’any 1973, i el full 421 Barcelona, publicat el 1978. El full 420 es denominava 
inicialment San Baudilio, però en aquesta data ja havia canviat de nom per passar a dir-se l’Hospitalet 
de Llobregat (IGME, 2022). 

Pel que fa als estudis geològics locals, sens dubte la publicació de la versió de l’exèrcit americà de la 
sèrie del mapa topogràfic d’Espanya a escala 1:50 000, seguint el projecte de cartografiar tots els territoris 
en el marc de la guerra freda de confrontació amb els estats en l’òrbita de la Unió Soviètica, va suposar un 
salt qualitatiu molt important pel que fa al dibuix de la topografia. La claredat dels elements del mapa americà 
–en contraposició amb l’enfarfegament de les edicions espanyoles del IGC i de l’exèrcit– va suposar que 
aquesta sèrie fos molt utilitzada pels geòlegs, ja que permetia una lectura molt més fàcil del territori. Malgrat 
les dificultats per obtenir-ne còpies, ja que calia anar a les oficines de distribució de l’exèrcit espanyol i 
aportar una carta de recomanació on s’expliqués que només s’utilitzaria amb finalitats científiques, aquesta 
edició va passar a ser la font de referència per a molts geòlegs. Dels dos fulls, 420 San Baudilio i 421 
Barcelona, coneixem edicions topogràfiques de l’exèrcit americà des de 1943 fins a 1975. 

Figura 7: Mapa geològic de Catalunya: full 35 Barcelona. 1:100 000. Servei Geològic de la Mancomunitat de Catalunya  
dirigit per Marià Faura i Sans. 1924. ICGC Cartoteca RM.292653 (Consultable des de ICGC/Cartoteca Digital, 2022).
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4. La fotografia com a font d’informació del territori 
La difusió de fotografies aèries fotogramètriques utilitzades en cartografia per al dibuix o “restitució” del 
territori va esdevenir un bon instrument d’ajuda per als estudis de les ciències de la Terra. Tant els 
fotogrames solts com els parells estereoscòpics, els quals permeten veure el terreny en relleu mitjançant 
l’ajuda d’un estereoscopi, van revolucionar les fonts d’informació en aquestes disciplines. L’exèrcit americà 
va fer dos grans vols en territori espanyol just després de la segona guerra mundial. El primer, dels anys 
1946-1947, s’emmarca en el període just de la postguerra i d’aïllament internacional del règim franquista 
i, de fet, va ser un document desconegut fora de l’àmbit militar. Actualment, s’ha recuperat com a 
document històric i es pot visualitzar digitalitzat a la pàgina web de l’ICGC. 

L’altre vol fet pels americans, i que va cobrir tot el territori espanyol, es va fer els anys 1956-1957 ja 
en el marc del Pacte de Madrid, signat l’any 1953 entre els governs d’Espanya i els Estats Units d’ajuda 
militar i aèria en el marc de la guerra freda contra l’òrbita comunista. Aquest és el vol més utilitzat i més 
conegut com a “vol americà” (Fig. 9). Tot i estar fet a escala 1:33 000, la bona definició de la imatge l’ha 
convertit en un document molt usat i utilitzat encara avui en dia no només per a Barcelona sinó per a tota 
Espanya. Cal esmentar, però, que fins fa ben pocs anys no era fàcil obtenir-ne còpies, ja que calia un 
feixuc procés administratiu per adquirir-les. 

A partir de la dècada dels anys 1960, comencen a sorgir institucions oficials cartogràfiques que en-
carreguen vols fotogramètrics de la ciutat i que proporcionen informació –de bon primer en blanc i negre 
i posteriorment en color– de la morfologia del territori barceloní. Hi trobem la Comissió d’Urbanisme i 
Serveis Comuns de Barcelona, que encarrega un primer vol l’any 1965 a escala 1:20 000, i n’hi seguirien 
d’altres de parcials el 1970, 1972, 1974 i 1975 (AMB). També l’Oficina Regional de Proyectos de la 5a 
Jefatura Regional de Carreteras (Cataluña y Baleares) encomanà, per a les seves tasques, vols fotogramètrics 
que inclouen Barcelona des de l’any 1963; després s’obrí el Servei de Cartografia i Fotogrametria de la 
Diputació de Barcelona, que comença a fer vols l’any 1967. També en aquells moments, el Servei 
Cartogràfic de l’Ajuntament de Barcelona comença a encarregar vols periòdicament per efectuar 
aixecaments topogràfics de la ciutat. A partir d’aquests anys, la fotografia aèria vertical esdevé un 
document habitual entre les eines dels geòlegs. L’any 1984, l’aleshores Institut Cartogràfic de Catalunya 
inicia un projecte de realització de fotografies aèries, per al qual compta amb un hangar a l’aeroport del 
Prat que ha arribat a tenir fins a tres avions preparats per transportar càmeres fotogramètriques. Des de 
l’any 2004, les càmeres ja són digitals. En el segle XXI, la fotografia aèria continua essent una eina bàsica 
per a l’estudi del territori, inclosos els treballs geològics (pe consultar visors ICGC/Vissir, 2022; AMB, 
2022). Avui en dia, altres tipus de sensors han eixamplat considerablement les possibilitats de captació 
d’informació del sòl i del subsol amb tècniques com ara la interferometria. 

Figura 8: Mapa geológico de España: hoja 421 
Barcelona. 1:50 000. Instituto Geológico y Minero  
de España con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Barcelona. 1928. ICGC Cartoteca 
RM.5271 (IGME, 2022).
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5. Cap a una geologia de detall 
Tot i l’evolució de la cartografia topogràfica i les eines de captació d’informació, tal com assenyala 

Colombo (Colombo, 2014), “l’estudi geològic de les zones urbanes no és fàcil de realitzar i la seva 
cartografia s’ha anat desenvolupant amb lentitud”. Amb els anys s’han anat incrementant els estudis 
enfocats a treballs i obres específics, sobretot en relació amb la construcció de les grans infraestructures. 
La disponibilitat de cartografia cada vegada més de detall ha facilitat l’estudi del subsol, però s’ha hagut 
d’encarar a una urbanització cada vegada més estesa que cobreix tot el territori i que només a les zones 
amb més pendents a la muntanya de Montjuïc i a la de Collserola ha deixat a la vista el terreny. 

A final segle XX, la ciutat de Barcelona ja disposa de cartografia topogràfica de detall i d’un servei car-
togràfic en plena transformació cap al digital. El primer mapa digital de l’Ajuntament de Barcelona fet a 
escala 1:500 l’any 1987, en col·laboració amb l’aleshores recent creat Institut Cartogràfic de Catalunya, 
posarà les bases de la cartografia del segle XXI (Calafí i Sanz, 2014). També en aquells primers anys 

Figura 9: Fotograma del vol denominat “americà” corresponent a la ciutat de Barcelona a escala 1:33 000 aproximadament,  
fet l’abril de 1957. Fragment corresponent a la muntanya de Montjuïc (ICGC. Bloc 421, passada 3, fotograma 9022).
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posteriors a la dictadura franquista, la Generalitat de Catalunya crea un Servei Geològic que l’any 2005 
esdevé Institut Geològic de Catalunya i un dels seus projectes és, precisament, la publicació d’una sèrie 
cartogràfica denominada GT III. Mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000 (Fig. 10), que publica quatre 
fulls de la ciutat de Barcelona: Barcelona-Horta 289-124 / 2009; Barcelona-Torre Baró 289-123 / 2016; 
Barcelona-Vallvidrera 288-125 / 2010; Barcelona-Vila de Gràcia 289-125 / 2011 (ICGC/GT-III, 2022). 

Figura 10: Mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000: full Barcelona-Horta 289-124 (ICGC/GT-III, 2022).
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La mancança d’una base topogràfica per al mapa geològic a final segle XIX ha donat pas, al segle 
XXI, a un munt d’informació en suports i formats molt diversos. La pantalla ha substituït al paper manuscrit 
i la visió bidimensional del mapa antic ha donat pas a sofisticades visions 3D (Fig. 11) (ICGC/Geoíndex, 
2022). Després d’un segle i mig, la geologia de Barcelona s’assenta damunt una base cartogràfica sòlida 
que ens permet apreciar, en detall, els canvis morfològics del territori barceloní.

Figura 11: ICGC Geoíndex – Visualitzador de cartografia geològica (ICGC/Geoíndex, 2022). 

6. Referències
AHCB/Darrera Mirada, 2022. Accés al mapa georeferenciat de 

Garriga i Roca i documentació relacionada, del projecte 
“Darrera Mirada” de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
de la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona (Darrera 
consulta 13/06/2022): https://darreramirada.ajuntament. 
barcelona.cat/ 

AMB, 2022. Accés als vols històrics de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, des del portal web cartografia de l’AMB (Darrera 
consulta 13/06/2022): https://geoportalcartografia.amb.cat/ 
AppGeoportalCartografia2/index.html 

Aragonès E., 1992. La primera cartografia geològica subven-
cionada per una institució catalana (1869-1870). Treballs 
del Museu de Geologia de Barcelona. 2, 13-44. 

Aragonès E., 2005. El mapa geològic i topogràfic de la província 
de Barcelona: la sèrie 1:40.000 (1888-1914). Treballs del 
Museu de Geologia de Barcelona 13, 115-80. 

Aragonès E., 2007. El Mapa Geològic de Catalunya entre el XIV 
Congrés Internacional i la guerra civil (1926-1936). Treballs 
del Museu de Geologia de Barcelona 15, 81-227. 

Calafí J., Sanz L., 2014. Del paper a la pantalla: el pas a la car-
tografia digital a l’Ajuntament de Barcelona. A: Grau R., 
Montaner C. (Eds.): Estudis sobre la cartografia de Barce-

lona, del segle XVIII al XXI: els mapes d’una ciutat en ex-
pansió. Ajuntament de Barcelona; Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 184-199. 

Colombo F., 2014. Els mapes geològics de Barcelona: des d’A-
lexandre Vézian a Oriol Riba. A: Grau R., Montaner C. (Eds.): 
Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al 
XXI: els mapes d’una ciutat en expansió. Ajuntament de 
Barcelona; Institut Cartogràfic de Catalunya. 20-33.  

Grau R., 2014. Conèixer per transformar. L’empresa cartogràfica 
d’Ildefons Cerdà, 1854-1865. A: Grau R., Montaner C. 
(Eds.): Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle 
XVIII al XXI: els mapes d’una ciutat en expansió. Ajuntament 
de Barcelona; Institut Cartogràfic de Catalunya. 94-119. 

ICGC/Cartoteca Digital, 2022. Accés a la Cartoteca Digital, de 
la pàgina web de ICGC, des d’on es poden consultar els 
mapes històrics que es citen a l’article, (Darrera consulta 
13/06/2022): https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/ 

ICGC/Geoíndex, 2022. Accés al Geoíndex Visor 3D de recursos 
geològics, de la pàgina web de l’ICGC (Darrera consulta 
13/07/2022): https://www.icgc.cat/Administracio-i-em-
presa/Serveis/Geotermia/Geoindex-Visor-3D-de-recursos-
geologics 



Article 20

367

ICGC/GT-III, 2022. Accés als continguts dels fulls de la sèrie 
cartogràfica GT-III Mapa geològic de les zones urbanes 
1:5.000, de la pàgina web de l’ICGC (Darrera consulta 
13/07/2022): https://www.icgc.cat/Administracio-i-em-
presa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/ 
Cartografia-geologica/GT-III.-Mapa-geologic-de-les-zones-
urbanes-1-5.000 

ICGC/Lever-nivelé, 2022. Accés al mapa francès de 1823-1827 
Lever-nivelé de la place de Barcelone, de la pàgina web de 
l’ICGC (Darrera consulta 13/07/2022): http://betaserver.icgc. 
cat/bcn1827/ 

ICGC/VISSIR, 2022. Accés al visor VISSIR, de la pàgina web 
de l’ICGC, que permet consultar en format ortofotomapa 
una part dels vols històrics de l’antic servei de la Diputació 
de Barcelona, el servei de carreteres del MOPU així com 
els de l’ICGC (Darrera consulta 13/07/2022): http://srv.icgc. 
cat/vissir/index.html?zoom=6&centerRnd=true 

IGME, 2022. Accés als continguts dels fulls del Mapa Geológico 
de España 1:50.000, així com les memòries i estudis cor-
responents, de la pàgina web de l’IGME (Darrera consulta 
13/06/2022): http://info.igme.es/cartografiadigital/geolo-
gica/default.aspx?language=es 

Julivert M., 2014. Una historia de la geología en España: en su 
contexto socioeconómico, cultural y político, y en el marco 
de la geología internacional. Barcelona: Publicacions de la 
Universitat de Barcelona. 

Montaner C., 1991. Aproximació a l’obra cartogràfica d’Eduard 
Brossa: 1848-1924, A: Primer congrés català de geografia 
IIIb Comunicacions. Barcelona. Societat Catalana de Geo-
grafia. 523-534. 

Montaner C., 2000. Mapes i cartògrafs a la Catalunya contem-
porània (1833-1941): els inicis i la consolidació de la car-
tografia topogràfica. Institut Cartogràfic de Catalunya; Rafael 
Dalmau editor. 137-139. 

Montaner C., 2015. El mapa com a eina de govern. Centenari 
de la creació dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya 
(1914-2014). Generalitat de Catalunya; Departament de 
Territori i Sostenibilitat; Institut Cartogràfic i Geològic de Ca-
talunya; Diputació de Barcelona. 

Museu de Geologia, 2022. Accés als mapes geològics antics 
del Museu de Geologia de Barcelona, de la pàgina web de 
l’ICGC (Darrera consulta 13/06/2022): https://cartotecadi 
gital.icgc.cat/digital/collection/externs/search/searchterm/Se
minari/mode/all/order/datea 

Muro J.I., 2010. Los ingenieros del Ejército y la planimetría de 
la Ciudad de Barcelona en el siglo XIX. A: Montaner C., 
Nadal F. (Eds.): Aproximacions a la història de la cartografia 
de Barcelona. Ajuntament de Barcelona; Institut Cartogràfic 
de Catalunya. 64-79. 

Nadal F., 2010. El plànol de Barcelona de Miquel Garriga i Roca 
(1856-1862). A: Montaner C., Nadal F. (Eds.): Aproximacions 
a la història de la cartografia de Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona; Institut Cartogràfic de Catalunya. 112-129. 

Nadal F., Montaner C., 2016. El lever nivelé de la plaça de Bar-
celona, 1823-1827: un gran salt qualitatiu en la representació 
cartogràfica de l’espai barceloní. A: Grau R., Montaner C. 
(Eds.): Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis. 
Ajuntament de Barcelona; Institut Cartogràfic de Catalunya. 
44-67. 

Solé Sabarís, L., 1945. El mapa geológico de la provincia de 
Barcelona, A: Miscelánea Almera. Barcelona: Diputación 
Provincial. 43-62. 

Urteaga L., Nadal F., 2002. Las series del Mapa Topográfico 
de España a 1:50.000. Madrid. Instituto Geográfico Nacio-
nal.



368

Geologia de la ciutat de Barcelona



1. Els Episodis Regionals d’Esllavissades: definició i conseqüències. Recull d’episodis mundials

369

Barcelona oculta: el dibuix com a eina per 
desvetllar la dimensió urbana de l’antropització 
del subsol en una gran ciutat contemporània 
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Resum 

L’ús del subsol a les nostres ciutats era, fins fa tot just un 
segle, molt limitat. Durant el segle XX, els avenços tècnics, 
l’augment de necessitats i el confort urbà han conduït a 
incrementar-lo fins al punt que avui en dia qualsevol capital 
europea construeix tant sota com sobre rasant. El canvi 
que això representa en la constitució de la ciutat actual 
és radical, i les seves conseqüències afecten a aspectes 
urbanístics que ofereixen un camp obert al coneixement 
i a la reflexió sobre la ciutat contemporània. 
A Barcelona, si bé la part visible ha estat àmpliament es-
tudiada, l’invisible i sota rasant no ha tingut la mateixa 
atenció. L’objectiu principal de la present investigació és 
avançar en el coneixement de la forma de la ciutat de Bar-
celona actual mitjançant l’estudi del seu subsol construït 
a través del seu dibuix. Dibuixar és seleccionar, prioritzar, 
escollir, per finalment projectar.  
Així doncs, a través del dibuix de la Barcelona oculta en 
tres mirades a escales diferenciades es descobreixen nous 
fets constitutius, els quals incrementen el seu coneixement 
urbà. Es posa de manifest que existeix una Barcelona 
oculta amb una gran capacitat d’explicar la ciutat con-
temporània i que el seu coneixement ha de permetre en-
carar el seu futur amb més encert. No és assenyat continuar 
pensant-la en dues dimensions, sense tenir en compte el 
seu subsol, ja que és imprescindible per al seu funcional-
ment, suposa pèrdua d’oportunitats, i cada vegada són 
més els usos nobles urbans que se situen soterrats. El di-
buix del seu subsol és un primer pas pel seu coneixement. 
El subsol urbà, avui més que mai, importa. 

Paraules clau: Barcelona, Ciutat contemporània, Urba-
nisme subterrani, Morfologia urbana.

Abstract: Hidden Barcelona: Drawing as a 
tool to reveal the urban dimension 
of the anthropization of the subsoil 
in a great contemporary city 

 
The use of the subsoil in our cities was limited until about 
a century ago. The technological advances of the twentieth 
century and the increased need for greater urban comfort 
have led to intensive building both above and below ground 
level. This means a radical change in the way we under-
stand cities today.  
In the case of Barcelona, a city that has been widely studied 
in terms of its buildings and city planning, very little has 
been said about what is built below ground level. The main 
goal of this research is to increase the knowledge of Barce-
lona’s morphology through the process of drawing its 
underground. To draw is to select, to prioritize, to choose, 
to finally design a better future. 
Therefore, by drawing different areas at three different 
scales of the hidden Barcelona, new features of this city 
are discovered and Barcelona’s urban knowledge is in-
creased. Hidden Barcelona has an important capacity to 
explain the contemporary city and its knowledge allows 
for facing the future with more success. It is not wise to 
continue to think in two dimensions, regardless of subsoil, 
as it is essential for functionality, it means a loss of oppor-
tunities, and more and more urban noble uses are located 
underground. Drawing the subsoil of the city is a first step 
in its knowledge. Urban underground, today more than 
ever, matters. 

Keywords: Barcelona, Contemporary city, Underground 
urbanism, Urban morphology.
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1. Introducció 
El subsol urbà ha tingut un rol principal a les ciutats al llarg de la història. Si bé no és habitual la lectura 
conjunta del sota i el sobre rasant urbà per explicar el desenvolupament i els trets constitutius de les 
ciutats, la seva estreta vinculació és un fet. Malgrat els desavantatges que suposa construir en sota 
rasant vers en superfície (habitualment més costós i incòmode, manteniment més car, i inferior confort 
dels espais, aïllats de la llum i ventilació natural), el desenvolupament de les ciutats ha estat constantment 
unit a la utilització del sota rasant. En l’actualitat el rol del subsol a les ciutats occidentals contemporànies 
és protagonista.  

Durant el segle XX hi ha hagut un augment notable de l’ús del sota rasant urbà, el més acusat des de 
l’inici de les ciutats, fins a tal punt que en l’actualitat qualsevol gran ciutat contemporània occidental 
construeix amb intensitat sota rasant, d’una manera generalitzada, canviant radicalment el paper del 
subsol urbà. Els estudis i la praxis urbanística actuals estan, en gran mesura, un pas enrera d’aquesta 
realitat urbana. Malgrat les considerables aportacions d’estudiosos per introduir el tema en el debat 
urbanístic, tant des de l’àmbit acadèmic com des de l’àmbit professional, encara hi ha un important 
camp de coneixement per explorar i oportunitats per aprofitar. Ja Édouard Utudjian, a L’urbanisme 
souterrain (Utudjian, 1972), preconitzava les bondats de l’ús del subsol urbà i les oportunitats que es 
podrien arribar a perdre si s’ometia el seu paper a la ciutat del segle XX. A data d’avui, més de cinquanta 
anys més tard, l’increment de la complexitat de les grans ciutats contemporànies ha accentuat la 
importància del subsol pel seu bon funcionament, i subratllen la seva rellevància a les grans ciutats con-
temporànies.  

El present article deriva de la tesi doctoral realitzada entre els anys 2009 i 2015 en el marc del Programa 
de Doctorat del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC i dirigida pel catedràtic 
d’urbanisme Ángel Martín Ramos (Vinyes, 2015). Va ser qualificada “cum laude” per un tribunal internacional 
format per cinc membres interdiscipinars: Antonio Font, UPC; Eduardo Mangada, UPM; Sabine Barles, 
Sorbonne; Amador Ferrer, URLL; Manuel Valdés, UPC. En aquest article, si bé es fa una ullada al conjunt 
de la tesi, per adaptar-se a l’interès editorial de la monografia s’explica amb més deteniment part de les 
reflexions de la Barcelona subterrània. 

2. Metodologia 

2.1 Objectius i hipòtesis de partida 

L’objectiu principal és avançar en el coneixement de la forma de la ciutat de Barcelona actual mitjançant 
l’estudi del seu subsol construït, en el seu conjunt; un fet inèdit fins al moment. Per tal de satisfer aquest 
objectiu, s’ha estudiat primerament l’estat de l’art de l’urbanisme subterrani, tant en relació a les persones 
que han teoritzat sobre l’ús del subsol urbà, com pel que fa a l’estudi de l’aprofitament del subsol en els 
diferents moments de la història de les ciutats. I per aproximar-se a la Barcelona contemporània s’estudia 
el procés de formació de la Barcelona subterrània actual partint de la condició natural del seu subsol.  

Es presenten les següents tres hipòtesis: 

– La utilització del subsol a les grans ciutats contemporànies és determinant pel seu funcionament i, en 
l’actualitat, arriba a tenir una gran responsabilitat pel desenvolupament urbà amb tot el seu potencial. 
Intervenir en la ciutat posant en valor el potencial del sota rasant pot significar multiplicar les oportunitats. 

– La forma de l’aprofitament urbà del subsol a la gran ciutat contemporània pren una certa autonomia 
respecte la ciutat sobre la superfície, fins a tal punt que s’hi poden diferenciar algunes pautes pròpies. 
La representació cartogràfica del subsol pot ajudar a trobar lògiques estructurants del subsol urbà de 
Barcelona. 

– És precís aproximar-se a ordenar, o coordinar, anticipadament el desenvolupament urbà del subsol de 
les grans ciutats contemporànies, almenys als indrets més sensibles amb ocupacions de caràcter més 
extrem, en lloc d’insistir en una addició d’intervencions espontànies que el colonitzen sense ordre ni 
concert. 
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2.2 Barcelona com a cas d’estudi 

A diferència d’altres ciutats amb fenòmens extraordinaris i poc comparables, el cas d’estudi de la present 
investigació, Barcelona, destaca per ser una gran ciutat d’origen antic i en gran part similar a d’altres 
ciutats europees, atès que des de la seva fundació ha estat desenvolupada al mateix indret geogràfic i 
s’ha ampliat i regenerat amb un ritme similar, donant resposta als canvis socioeconòmics que s’han anat 
succeint. També en l’ocupació del subsol al llarg de la història, Barcelona ha seguit processos equiparables 
a d’altres ciutats. Per aquest motiu, l’estudi del seu sota rasant urbà permet fer aportacions de caràcter 
general sobre la rellevància del subsol en una gran ciutat contemporània, així com desvetllar facetes par-
ticulars d’aquesta. La investigació estudia la Barcelona subterrània contemporània a tres escales: la 
menuda, la intermèdia i la global. De cada una d’elles se’n treuen reflexions que ajuden a desvetllar les 
hipòtesis plantejades. 

3. Resultats 

3.1 L’escala menuda: els ingredients  
de la Barcelona subterrània contemporània 

A primer cop d’ull, l’observació de la realitat construïda sota Barcelona avui permet detectar que hi ha 
formes, bàsicament volums i conductes, que mostren situacions que es repeteixen i que, per tant, són 
susceptibles de ser classificades com a tipus. Tenen un caràcter diferenciat als tipus d’edificacions sobre 
rasant degut, principalment, a les pròpies singularitats del sota rasant. Primerament, el fet que s’hagi 
d’excavar en lloc de construir cap amunt provoca el fet que les construccions subterrànies tinguin unes 
característiques constructives particulars. En segon lloc, la seva condició d’invisible des de l’exterior fa 
que tinguin una absència de certs condicionants formals que són determinants en superfície, com les 
consideracions derivades de donar resposta al context del paisatge urbà, entre d’altres. Aquests dos 
fets determinen un grau superior de llibertat formal en el subsol, una conseqüent formalització particular 
en les construccions subterrànies, i un elevat grau d’autonomia.  

La classificació dels elements soterrats (Fig.1) desgrana unes categories que expliquen quins són els 
ingredients d’aquesta ciutat soterrada. De bon inici, es detecten dos grups d’ocupacions: els que són 
en gran part autònoms respecte el sobre rasant, i els que tenen una relació directa amb la superfície. 

Els elements en gran part autònoms d’allò que passa en superfície aglutinen tant volums com conductes, 
de diferent mida i condició. Tenen en comú el fet que, majoritàriament, se situen sota sòls públics i també 
que existeixen, principalment, per oferir un servei per a la ciutat (xarxes de transport, de serveis, aparcaments, 
elements tècnics...). Durant els darrers anys, aquest tipus d’elements han augmentat notablement la 
seva presència sota els carrers de la ciutat, i en l’actualitat tenen una incidència destacada en l’ocupació 
del sota rasant públic. La majoria dels espais que són per a permanència humana es caracteritzen per 
tenir una qualitat espacial deficient, malgrat que alguns d’ells tenen una afluència gens menyspreable de 
persones diàriament (estacions, intercanviadors, aparcaments públics...). 

El segon gran grup, el d’elements relacionats amb el sobre rasant, en canvi, aglutina tan sols volums, 
i aquests majoritàriament se situen sota edificacions, i tenen una relació directa amb les plantes baixes. 
Si bé els primers espais d’aquest grup ocupaven tan sols parcialment la petjada de l’edificació i tenien 
usos secundaris, la tendència ha variat considerablement durant les darreres dècades. Gràcies als 
avenços tècnics que permeten un confort notable a les plantes sota rasant, les tipologies han evolucionat 
traient més rendiment al sòl urbà i acollint usos nobles equiparables a aquells que trobem a les plantes 
baixes. Rarament en l’actualitat s’ocupa parcialment la petjada de l’edificació, ans el contrari, si és 
possible es sobrepassa; i a part de l’ús de la tècnica per al confort, són múltiples els recursos 
arquitectònics utilitzats per tenir condicions de ventilació i il·luminació natural i atraure usos humans 
(pati anglès, doble espai – “souplex”, treure partit de la topografia, unir soterranis de parcel·les 
contigües....).  
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Un exemple significatiu d’aquesta tendència creixent en què els soterranis esdevenen més utilitzats per 
a activitats humanes seria la secció feta des de Gran Via fins al Carrer de Tànger, al sector 22@ (Fig. 2,) on, 
a través de seccions individuals intencionades que corresponen a diferents dels tipus detectats, esdevé 
una secció urbana complexa molt pròpia de desenvolupaments contemporanis. Sovint, en molts d’aquests 
casos, el subsol acaba sent una prolongació del carrer, i sempre un protagonista més, sense cap mena 

Figura 1. Taxonomia dels tipus de construc-
cions subterrànies urbanes a Barcelona.
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de dubte, de la vida urbana. La cota 0 i el soterrani quasi es confonen, i les arquitectures responen a la 
vitalitat urbana utilitzant el sota rasant amb intensitat i perspicàcia. 

El fet de diferenciar tipus d’edificacions i conductes permet discernir sobre les seves qualitats principals 
i les que poden ser crítiques per aconseguir qualitats funcionals bàsiques. A més, detectar aquestes 
noves tipologies convida a desvetllar fins a quin punt això té implicacions en la composició de fragments 
de la ciutat.  

3.2 L’escala intermèdia: desvetllant fragments  
de la Barcelona sota rasant 

Saltar d’escala, com és habitual, aporta un altre tipus de reflexions que fan prosperar en el coneixement 
de la ciutat de Barcelona en particular, i en el del tipus de relació que s’estableix entre elements en el 
subsol en general. En dibuixar certs fragments de la Barcelona soterrada en planta, escollits intencio-
nadament, aquests conductes i volums s’entremesclen i es disposen de maneres substancialment va-
riades. En primer lloc, es constata una particularitat del subsol urbà que la diferencia radicalment de 
la superfície. Al sobre rasant, la condició entre els elements que conformen la ciutat que veiem és en-
trellaçada, on allò públic i allò privat, el carrer i les edificacions, es relacionen constantment i tenen una 
evident dependència. Des del carrer s’accedeix a les edificacions, i també des d’aquest es dota de 
llum natural i ventilació als edificis. Segons el tipus de carrer, els edificis prenen un o altre tarannà, i vi-
ceversa. Hi ha una manifesta repercussió, són un tàndem indissociable, que s’enriqueix mútuament. 
En canvi, al sota rasant el diàleg que s’estableix entre els diferents elements soterrats és un altre, de 
caràcter notablement diferenciat. Els onze diferents àmbits dibuixats i analitzats (Fig. 3), de diferent 
abast i a diferents escales, posen de manifest que hi ha una gran alternança de peces, de diferent 
mida i condició, que responen als tipus explicats. Destaca com, a priori, no es dedueixen relacions 
massa directes entre elles. Els conductes que passen sota els carrers, si bé de vegades són espais 
viscuts, de caràcter col·lectiu, i amb una alta intensitat de persones, no tenen una clara repercussió 
amb els espais confrontants construïts en subsol. Sorprenentment, tampoc la tenen els espais construïts 
contiguament o pròximament. Cada peça respon en gran mesura a la seva condició i necessitat. La 
separació és determinant. Per això, l’observació dels dibuixos de fragments de ciutat soterrada permet 
considerar que al subsol no es pot parlar de teixits urbans, com en superfície, sinó d’agrupacions d’e-
lements que, si bé s’associen amb una relació de posició, no interactuen tan directament com els 
edificis sobre rasant; tot i que acaben teixint el revers d’una mena de catifa, oculta i complexa. Es 
denota, entre altres aspectes, una autonomia de forma respecte a allò que succeeix en superfície i 
l’espectacle de formes és notable i, de vegades, insospitat. 

L’estudi comparatiu entre ells ha desvetllat relacions inesperades: teixits urbans ben diferents en 
superfície tenen aspectes en comú sota rasant, quan es converteixen en agrupacions d’elements. A tall 
d’exemple, al contrastar el percentatge de subsol ocupat en dos àmbits de característiques notablement 
diferents en superfície i en subsol com la Plaça de Catalunya i el Campus Audiovisual del 22@, es detecta 
que en percentatge de subsol ocupat, malgrat les diferències en el període en què han estat construïts, 
en el context urbà i en molts altres aspectes, tenen el mateix percentatge de subsol ocupat. 

Figura 2. Secció pel Centre Comercial Glòries-Illa Mediapro-Ca l’Aranyó, on els punts vermells són els d’usos principalment humans.
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Figura 3. Fragments de la Barcelona subterrània: 4 àmbits de 125 ha i 7 àmbits de 20 ha (escales originals 1:5 000 i 1:2 000).
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Així com el salt d’escala aporta un altre tipus de reflexions, també el canvi en el tipus de representació 
gràfica té aquesta capacitat. El dibuix volumètric de fragments més acotats aporta reflexions, de caràcter 
general, que expliquen característiques constitutives del subsol urbà. Existeixen sota la ciutat nombrosos 
punts singulars que mereixen una especial atenció, ja que són críticament diferents de la resta. En aquest 
estudi s’han escollit quatre punts d’interès (Fig. 4), on hi ha una acumulació d’activitats i una diversitat 
de teixits en sobre rasant, en quatre posicions geogràficament diferenciades: una, al front marítim; una 
altra, a les faldes de Collserola; i les altres dues, en posicions intermèdies entre aquestes dues. La lectura 
transversal d’aquests quatre casos singulars determina el fet que, principalment, són tres els aspectes 
que condicionen les característiques morfològiques del subsol en punts singulars: 

a) L’aspecte temporal. La formalització de les intervencions més contemporànies i realitzades unitàriament 
es caracteritza per tenir una superposició de volums acusada en el pla vertical, la mida dels volums és 
més gran, i és comú trobar-hi connexions que els relacionen i posen de manifest la coordinació que 
optimitza qualsevol intervenció en subsol. En canvi, les ocupacions més antigues tenen un altre tarannà, 
ja que habitualment s’han concebut dilatadament en el temps, responent a les necessitats que han 
sorgit. Primerament, la mida dels volums i conductes és més menuda. Alguns d’ells tenen macles de 
volums, encara més reduïts, com pedaços. En el pla vertical, hi ha una menor superposició entre volums 
i conductes, les diferents peces es col·loquen tan a prop de la superfície com els ha estat possible, 
responent a les possibilitats tècniques del moment. Les connexions, en el cas que existeixin, tenen 
també unes mides reduïdes i un confort escàs, com a conseqüència de la manca de coordinació entre 
intervencions i la històrica negligència en la configuració dels espais soterrats. La promiscuitat morfològica 
és notable, i la qualitat espacial dels espais viscuts no acostuma a estar a l’alçada del gran nombre 
d’usuaris diaris que en alguns casos en fan ús (per exemple, a la Plaça de Catalunya). En aquests casos, 
la ciutat demana, a crits, un projecte urbà del subsol que coordini aquest autisme entre peces, traient 
profit de la proximitat entre elles i conciliant també la seva existència amb el sobre rasant. 

b) El context geogràfic. La proximitat amb accidents geogràfics com turons o muntanyes, o el riu o el mar, 
pot arribar a ser determinant. També, com és sabut, ho és en superfície. A mode d’exemple, pel que fa 
a la proximitat amb el front litoral, es detecta que es tracta d’una àrea delicada on, tot i la proximitat amb 
el nivell freàtic, en els darrers anys s’hi han succeït intervencions amb volums de gran mida. Tot fa pensar 
que aquesta tendència és creixent i que, per tant, és un indret sensible on conflueixen tensions, el domini 
de les quals requereix d’una visió prospectiva ben informada, coordinada. 

Figura 4. Volumetries del subsol de quatre àmbits singulars: Plaça de Catalunya, Lesseps, la Llosa de la Vall d’Hebron i el Fòrum.
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c) La localització urbana. Els espais centrals que en superfície són buits i de titularitat pública són, per 
regla general, espais que estan fortament ocupats en sota rasant. Així doncs, en subsol, aquests es 
marquen amb contundència i es detecten amb facilitat. En canvi, en contextos on hi ha pocs 
condicionants en superfície i una baixa densitat es troben, sovint, intervencions realitzades durant els 
darrers anys que es caracteritzen per tenir peces de gran mida, de caràcter infraestructural, que 
resolen necessitats contemporànies. 

3.3 L’escala global: un nou plànol de Barcelona 

Els dibuixos precedents i les reflexions derivades d’aquests porten a l’atreviment de dibuixar, en un intent 
arriscat, el conjunt de la Barcelona subterrània, a l’àmbit administratiu del municipi, incloent-hi tant el que 
se situa sota el subsol públic com sota el subsol privat (Fig 5.). En ser una tasca de gran envergadura, 
tot i la utilització de totes les dades a l’abast, atesos els múltiples elements que ocupen el subsol de la 
ciutat, cal considerar aquest dibuix com una representació gràfica inicial, amb les limitacions pròpies de 
la complexitat de l’objecte d’estudi. Gràcies a aquesta tasca, aquesta investigació arriba a representar 

Figura 5. Plànol del conjunt de la Barcelona subterrània (mida i escala original: A0 i 1:15 000).

gràficament l’essència de la Barcelona oculta d’avui, que permet descobrir noves facetes de la ciutat 
que són impossibles de percebre en el seu conjunt des del sobre rasant, però que configuren una 
important part de la ciutat real. 

L’observació atenta del plànol de conjunt de la Barcelona subterrània permet fer múltiples reflexions. 
En aquesta síntesi s’expliquen tan sols algunes d’elles, a tall d’exemple. Per tal de conèixer-les totes, cal 
consultar la tesi doctoral.  

Les aproximacions a certes parts de la ciutat soterrada per fer consideracions que desvetllen trets ca-
racterístics destacats en indrets particulars, com si de trufes urbanes es tractessin. Dos exemples serien 
l’Eixample i Ciutat Vella. 
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La condició de ciutat homogènia de l’Eixample es denota des del subsol amb més força que en 
superfície. Curiosament, les peces més profundes no s’acumulen en certes zones, sinó que esta distribuïda 
homogèniament (Fig. 6). Existeix doncs una tendència a la homogeneïtat en el valor dels emplaçaments 
en subsol a l’Eixample; i el dibuix del sota rasant és un indicador efectiu en tant que mostra l’efecte pretès 

Figura 6. Subsol  
de l’Eixample. Edificis 
amb quatre o més 
plantes soterrades.

per Cerdà de distribuir equitativament l’aptitud urbana del sòl. La malla reticular homogènia es manifesta 
de manera més contundent, diluint-se en contrapartida la malla radial dels eixos més rellevants. 

El dibuix dels elements soterrats a Ciutat Vella (Fig. 7) destaca per tenir la més alta diversitat i complexitat 
urbana, esdevenint un excel·lent indicador complementari a la informació de superfície. Enfront a d’altres 
teixits en els quals la ciutat es llegeix a base de la suma de repeticions, en aquest cas la diversitat morfològica 
és tal que no es troben dues peces soterrades iguals entre elles. També destaca per la suma de contradiccions: 

Figura 7. Subsol de part 
de Ciutat Vella.
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gran versus petit, poc profund versus molt profund, molt antic versus nou. El sota rasant mostra el grau 
de complexitat elevat d’aquest àmbit, fins i tot més d’allò que aparenta en superfície. 

Allunyar-se i observar el plànol de conjunt, amb certs filtres escollits intencionadament, provoca noves 
aportacions sobre les característiques generals de la Barcelona subterrània. 

Les peces soterrànies profundes (Fig. 8) se situen d’una manera molt més dispersa d’allò que passa 
en sobre rasant amb les edificacions de més alçada. Dins d’aquest aparent desordre destaca l’agrupació 

Figura 8. Edificis amb més de tres plantes soterrades.

d’aquestes en un gran àmbit que es correspon a les parts on el sòl té un valor econòmic més elevat de 
la ciutat. I, entre aquest gran àmbit, allà on hi ha més compacitat i diversitat de peces és en l’eix format 
per la Rambla-Passeig de Gràcia i Diagonal nord. 

La definició del perímetre que delimita el centre urbà metropolità (Fig. 9) es determina amb claredat 
des del subsol, i té a veure amb aquestes peces de mida més gran. Seguint aproximadament els seus 
límits, existeix la suma de dues figures que s’alternen: una sèrie de filaments longitudinals discontinus, 
que configuren aproximadament un gran recinte, juntament amb una reiteració de grans superfícies 
irregulars saltejades. Aquesta figura destaca en el seu entorn, tant per la singularitat de la seva mida, 
com per la seva contundència: forma una corona construïda en subsol. Com si d’una muralla es tractés, 
aquesta “fortificació” subterrània contemporània encercla la posició del centre urbà metropolità de 
Barcelona com en l’època medieval ho feien en superfície murs i baluards. També la costa de Barcelona 
té una formalització particular. 

La lectura de totes les xarxes subterrànies en conjunt (Fig. 10) permet destacar diversos aspectes. 
Primerament, la rellevància de la condició transversal, paral·lela a la costa, de Barcelona. Quelcom que 
anticipava Cerdà amb la potència de la trama de la Gran Via és avui una realitat patent en aquesta 
reiteració de línies vitals en el funcionament de la unitat de la ciutat que la creuen de nord-est a sud-oest. 
En segon lloc, les zones on hi ha una densitat més elevada de xarxes indiquen els teixits on hi ha hagut 
més renovació urbana darrerament. En tercer lloc, l’acumulació d’interseccions de xarxes assenyalen 
amb contundència els punts de més centralitat. Finalment, indica l’orografia de la ciutat i el paper destacat 
de les cotes més baixes, que és allà on creix la mida d’algunes xarxes (la de sanejament expressament) 
i requereix de complements (dipòsits de retenció de pluvials i depuradora). 
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Figura 9. El centre urbà metropolità se subratlla en subsol.

Figura 10. Xarxes subterrànies.
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La lectura del global del subsol construït de la ciutat, deixant de banda aquestes visions sectorials, permet 
veure que en la seva forma, el plànol del subsol edificat de Barcelona (Fig. 5) desenvolupa un patró tan 
extens com la pròpia ciutat, dominat per un nus principal de línies que conflueixen on la taca edificada en 
subsol és més intensa. Les concentracions d’unitats edificades no són ni massives ni amb gradacions de-
creixents homogènies a partir de les zones més intenses, sinó que són variades i de configuració gens 
semblant entre elles. Realment, el que es fa present en aquest plànol del subsol és, més que no pas les con-
centracions nucleades habituals en superfície, la distribució general pel pla de la ciutat d’ocupacions de 
diferents mides, la majoria de les quals són petites i, fins i tot, molt menudes. També n’hi ha, encara que 
amb un nombre menor, de superfície gran o mitjanament gran; si bé en aquests casos mostren una tendència 
a trobar-se pròximes o annexes a algunes de les potents línies, o en llocs de confluències entre línies. 

Dibuixar aquestes peces en negre sobre fons blanc (Fig 11) facilita diverses reflexions. A tall d’exemple 
pel que fa els límits, destaquen les diferències entre el sobre i sota rasant urbà. En subsol la línia de costa 
desapareix entre Montjuïc i el Llobregat, i entre Montjuïc i el Besòs té una intensitat acusada. El límit ad-
ministratiu al Besòs es desdibuixa, mentre que al Llobregat, excepte a la Zona Franca, on desapareix 
completament, té característiques lligades al límit administratiu, més semblant doncs al sobre rasant. Fi-

Figura 11. El conjunt d’elements i xarxes soterrades.

nalment, les faldes de Collserola tenen un nivell d’ocupació molt inferior i més enllà de la Ronda de Dalt 
hi ha poques i disperses construccions; anticipant-se doncs la línia del límit.  

D’altra banda, pel que fa als buits, n’existeixen de dos tipus, els de forma lineal i els de forma de taca 
irregular. En forma lineal n’hi ha pocs, tan sols se’n dibuixen dos que, com si fossin esgarrinxades, prenen 
força en el dibuix dels buits de la ciutat soterrada, a la Diagonal entre la Plaça de Maria Cristina i la Via 
Augusta, i a la mateixa avinguda entre la Plaça de les Glòries i el Carrer de Bilbao. Pel que fa als buits en 
forma de taca destaca la seva disposició a la ciutat. Se situen formant una corona, amb diferents formes 
i mides, envoltant les zones centrals. N’hi ha de forma difusa, i de forma compacta, amb un perímetre 
mínim. Els de caràcter difús tenen límits serpentejants, i tenen mides diverses i connexions entre ells. 
Tots ells se situen als districtes del nord est de la ciutat. Dels de caràcter compacte se’n distingeixen 
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dues subcategories, els de mida petita, que es concentren en els teixits de l’Esquerra de l’Eixample i 
Sant Gervasi i se situen on en superfície hi ha parcs de barri o grans equipaments; i els de mida gran, 
que se situen sota verds estratègics de la ciutat, alguns amb una orografia particular com ara els Tres 
Turons, el Putxet, o d’altres que com la Vall d’Hebron i la Ciutadella. De la lectura d’aquests buits s’extreuen 
algunes consideracions: les peces amb taca de major mida i més regulars són una transcripció dels 
accidents topogràfics; les altres són un reflex de la diversa configuració de la ciutat, diferenciant tant 
l’esquerra de l’Eixample del cos central de la ciutat, més regular i intensament ocupat en un temps previ 
de la ciutat (anteriorment al 1940), i el sector nord de la ciutat, més afectat per aspectes infraestructurals, 
indústries o grans serveis urbans derivats de les necessitats de la ciutat central. 

La superposició del plànol de conjunt amb mapes geològics i hidrogràfics denota que no hi ha una 
relació gaire estreta entre la naturalesa del sòl i l’ocupació del subsol, tot i que el desenvolupament i el 
manteniment de les obres del sotarasant està fortament condicionats per l’estructura geològica i la presència 
d’aigua subterrània. La qualitat de la ciutat també depèn d’una distribució equilibrada dels espais no 
edificats en subsol ni pavimentats en superfície. Si bé hi ha zones de Barcelona amb superfícies buides, 
on el subsol transpira, bona part de la ciutat és impermeable. Existeix, en conseqüència, un perill 
mediambiental fruit de l’ocupació excessiva i desordenada del sota rasant barceloní; si no es reserven 
certs espais per a què el sòl transpiri, el cicle de l’aigua s’accelera provocant el conegut fenomen de la 
gota freda, amb les conseqüents inundacions, minvant la resiliència de les nostres ciutats. A més, pel què 
fa al confort urbà, l’excés d’impermeabilització també pot hipotecar la presència de verd i provocar l’efecte 
d’illa de calor. Coordinant i garantint una estratègia en l’ocupació del subsol es poden preveure riscos i 
reduir la vulnerabilitat de les ciutats. L’espontaneïtat en l’ocupació del subsol urbà no és la millor solució; 
l’absència de previsió pot provocar disfuncions a la ciutat. El subsol, com el sòl, és un bé finit i, si bé en 
superfície hi ha una consciència col·lectiva que el sòl és un bé escàs i cal planificar-lo, existeix una falsa 
creença que el subsol pot arribar a amagar-ho tot, amb múltiples conseqüències d’importància cabdal. 

4. Discussió i conclusions 

4.1 Raons per soterrar 

L’estudi de casos en els quals el subsol ha estat utilitzat per resoldre diferents necessitats urbanes i 
l’estudi de la Barcelona subterrània contemporània ha permès sintetitzar les raons per les quals s’ha 
utilitzat el subsol en quatre categories: 

a) Raons primàries: responen a la força de la lògica, que ja apareixen en desenvolupaments urbans de 
l’Antiguitat i segueixen sent presents amb intensitat a la ciutat contemporània. Aspectes com que allò 
que se soterra és invisible –que indueixen a soterrar el que rebutja la ciutat–, la temperatura fresca in-
trínseca, l’explotació de les riqueses del subsol i la protecció o necessitat de defensa, entre d’altres, 
determinen les primeres ocupacions en sota rasant urbanes amb exemples representatius al llarg de 
la història. 

b) Raons secundàries: els canvis significatius –socials, econòmics i culturals– a la era moderna ocasionen 
l’aparició de noves causes, localitzades als medis urbans. Es tracta de raons que busquen resoldre 
els nous reptes fruit de l’augment considerable de la mida de les ciutats i la seva complexitat, i que 
es deriven de l’important avenç de les tècniques. La preocupació per millorar l’eficiència de la mobilitat 
reduint el temps en desplaçaments urbans i la necessitat de trobar la manera de superar obstacles 
naturals que acaben integrats a la trama de les ciutats són les raons principals per a l’ús del sota 
rasant urbà en aquest cas. Tot i que els primers túnels urbans van ser construïts per fenicis, medes i 
siris, és a la ciutat moderna occidental quan aquesta segona motivació es fa present amb més 
freqüència; i avui en dia continua essent una de les causes destacades per soterrar molts dels elements 
urbans que es troben en subsol. 

c) Raons funcionals: lligades a l’optimització funcional urbana. Responen a contextos que esdevenen 
també comuns a la ciutat moderna i que continuen tenint una forta presència a la ciutat contemporània 
com: alliberar l’espai públic saturat, treure profit de la proximitat de la cota 0, rendibilitzar el mercat del 
sòl i l’absència d’una legalitat clara. Ja Leonardo Da Vinci, en el Codice di Windsor (1478-1518), va 
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teoritzar sobre els avantatges d’utilitzar el subsol urbà d’una manera generalitzada a les ciutats per 
especialitzar la funció del carrer en dos nivells, a fi i efecte de permetre una millor conciliació entre els 
diferents usos que el carrer ha de suportar i els dels edificis urbans. 

d) Raons compositives: apareixen amb força a la ciutat contemporània occidental i depenen, especialment, 
de condicionants estètics. La preocupació per l’aparença i la preservació del patrimoni urbà, sumada 
a la llibertat de disseny que ofereix el subsol, ha provocat el fet que en l’actualitat moltes noves 
edificacions decideixin posar gran part del seu programa soterrat i, per tant, aquesta motivació 
esdevingui una categoria. Té una intensitat acusada en entorns urbans consolidats, on la voluntat de 
permanència del paisatge urbà fa que el subsol sigui un territori fèrtil per resoldre certes necessitats 
contemporànies que no tenen fàcil cabuda en superfície. Per la qual cosa, vivim en ciutats on, per 
preservar el paisatge, l’absència és prestigiosa per primera vegada i, en conseqüència, el subsol té 
un potencial valuós. 

4.2 Algunes reflexions i prospecció de futur 

La construcció de la metròpolis actual és una realitat gràcies, en gran part, al fet subterrani. Atenent la 
seva rellevància, a dia d’avui el subsol mereix una especial atenció urbanística que necessita, en primer 
lloc, del coneixement de l’estat de construcció i les característiques com a punt de partida. La reducció 
temàtica dels plànols actuals del subsol a les grans ciutats contemporànies en general, i a la ciutat de 
Barcelona en particular, és causa i efecte a la vegada de l’esquematisme de visió que tantes vegades es 
produeix en el simplisme i el desencert de les intervencions urbanes en el subsol. La millora de la descripció 
de la ciutat que representa aquesta investigació treu a la llum, sens dubte, un nou coneixement de la 
realitat de la Barcelona d’avui i el fet de millorar la descripció, ja és, d’alguna manera, proposar. 

Fruit de la pròpia investigació hi ha la consciència que existeixen d’altres aproximacions per realitzar, 
i aspectes per aprofundir. A més de les que puguin detectar altres estudiosos, hi ha una sèrie de línies 
obertes detectades que es descriuen a continuació: 

a) La prospectiva. Aprofundir en el coneixement de les variables que incideixen més intensament en l’o-
cupació del subsol és capital. Abordar els aspectes processuals de l’ocupació subterrània. El fet de 
conèixer cap on va aquest procés i, per tant, fer una prospecció de futur per saber quina n’és la seva 
deriva pot obrir nous horitzons urbans, i augmentar la significació i la utilitat d’aquest estudi. 

b) Avançar en la interpretació de la Barcelona oculta per coordinar la construcció del subsol urbà. El co-
neixement derivat d’aquest estudi pot ser una eina eficaç per estimular la gestió i coordinació del 
subsol, tenint en compte tant la visió estratègica com la de la normativa. La constant transformació 
del sota rasant construït demana perfeccionar i mantenir el plànol de la Barcelona oculta presentat 
avui, destinant els recursos per ampliar la informació, per permetre anticipar-se i coordinar les diferents 
actuacions. 

c) El creixent ús humà del subsol. La diversitat d’usos sota rasant ha augmentat considerablement: ac-
tualment hi ha una tendència ascendent a ubicar usos nobles, de permanència humana, als soterranis. 
Estudiar quines són les funcions que alberga el subsol barceloní i reflexionar sobre l’avenir d’aquestes 
és rellevant. També existeixen espais sota la ciutat sense ús que tenen un potencial valuós. Pensar en 
la seva rehabilitació i reutilització, com a patrimoni heretat de la ciutat, aportaria una riquesa urbana 
complementària. 

d) La millor identificació d’oportunitats per al futur de la ciutat. S’ha evidenciat que a les grans ciutats 
contemporànies el subsol és un territori fèrtil per resoldre necessitats urbanes d’importància cabdal. 
Tot i haver tingut una consideració de “deixalla urbana”, existeixen oportunitats manifestes. Tenir en 
compte d’altres punts sensibles on, amb projectes urbans, es pogués millorar notablement la qualitat 
de vida de l’espai públic en sobre rasant i del col·lectiu en sota rasant seria de profit. 
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