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ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER A LA CARACTERITZACIÓ
HIDROGEOLÒGICA I HIDROQUÍMICA D’UNA CAPTACIÓ SITUADA AL
TERME MUNICIÀL DEL BRUC (L’ANOIA).

1. INTRODUCCIÓ
A petició de L’AJUNTAMENT DEL BRUC, es presenta aquest estudi hidrogeològic
referent a la caracterització hidrogeològica i hidroquímica del pou de Can Solà. Es
tracta d’una captació profunda, situada a la part baixa del torrent de la Balma de Can
Solà els recursos de la qual, durant anys, van ser emprats per a abastar la
urbanització de Montserrat Parc. En l’actualitat l’Ajuntament del Bruc es planteja
l’aprofitament dels recursos hídrics de la captació per a l’abastament municipal.
Això no obstant s’han identificat problemes de terbolesa en les aigües extretes del pou,
per a la qual cosa es fa palesa la necessitat de dur a terme un filtratge de les aigües
per a solucionar el problema.
En aquest treball es pretén dur a terme una caracterització hidrogeològica de l’aqüífer
del qual provenen els recursos hídrics extrets a la captació, la caracterització
hidroquímica de les aigües i avaluar possibles causes de la terbolesa. L’estudi respon
als requeriments efectuats per l’Administració catalana a l’Ajuntament del Bruc, per tal
que aquest pugui efectuar els tràmits referents a la legalització de la captació i a la
sol·licitud de les subvencions per a la instal·lació dels filtres.

2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE L’ÀREA ESTUDIADA
L’àrea d’estudi se situa en el sector oriental de la comarca de l’Anoia, prop del seu límit
amb el Baix Llobregat. Se situa en el sector NW del Terme Municipal del Bruc,
abarcant puntualment el límit NE del Terme Municipal de Castelloli (Plànol 01). El límit
occidental se situa aproximadament a la vertical del Collet del Bruc, el límit oriental a
l’Est del Torrent de la Cova, el límit septentrional al paral·lel que delimita la
urbanització de Montserrat Parc i el límit meridional a les serres situades al S del
torrent de Roques Blanques.
El pou de Can Solà se situa a la part baixa del torrent de la Balma de Can Solà, d’una
forma adjacent al seu marge esquerre, segons unes coordenades UTM de X: 396325,
Y: 4605382 i Z: 513 m.
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3. CONTEXT GEOLÒGIC
Des d’un punt de vista geològic la zona s’ubica en el contacte entre la serralada
Prelitoral Catalana i la depressió Central Catalana. A la serralada Prelitoral, en el
sector estudiat, hi afloren materials paleozoics, concretament del Cambro-Ordovicià,
formats per pissarres micacítiques i sorrenques. Es desenvolupen a la franja
meridional de l’àrea estudiada (epígraf A del Plànol 02).
L’extrem SE de la depressió Central a la zona es troba representat per materials
deltaics de l’Eocè (Bartonià-Priabonià), concretament pel complex fan-deltaic de
Montserrat. Els conglomerats heteromètrics massius que configuren la muntanya de
Montserrat, situada a l’E de l’àrea estudiada, són materials representatius de fàcies
proximals de fan-delta. Cap al W, és a dir, vers la zona d’estudi, entre els
conglomerats s’intercalen nivells sorrencs lutítics i/o margosos, representant fàcies
intermèdies a distals de fan-delta i fins i tot nivells de biomicrites representatives de
plataformes carbonàtiques. Més cap al W de la zona d’estudi, vers el sector
d’Igualada, la sèrie progressivament va esdevenint més marina.
D’aquesta forma en el sector estudiat els materials eocens, corresponents al Bartonià,
es troben formats per una alternança de lutites i/o margues amb intercalacions de
gresos (epígraf C del Plànol 01) i de nivells de conglomerats (epígraf D del Plànol 02).
Vers la part intermèdia de la sèrie hi té lloc una intercalació de biomicrites (epígraf E
del Plànol 02) i a la part superior la sèrie es troba constituïda per gresos i calcàries
(epígraf F del Plànol 02). A l’extrem SE de la zona els materials paleozoics i eocens es
troben recoberts per dipòsits de ventall al·luvial quaternaris (epígraf G del Plànol 02),
concretament a la riba dreta del torrent de l’Illa. Als vessants muntanyosos de l’àrea el
substrat eocè sovint es troba recobert per dipòsits quaternaris col·luvials, formats per
argiles, llims i graves anguloses. Aquests no es troben representats a la cartografia
geològica del Plànol 02.
El contacte entre els materials paleozoics i els eocens a l’àrea es realitza mitjançant
una superfície d’encavalcament de direcció E-W, que es desenvolupa vers el S de la
zona d’estudi (Plànol 02). Vers el sector SW, en una petita escata de l’encavalcament
hi afloren calcàries dolomítiques triàsiques, corresponents al nivell inferior de les fàcies
Muschelkalk (epígraf B del Plànol 02). Els materials eocens es disposen segons un
cabussament orientat vers el NW. En general és suau, d’entre 4º i 6º. Aquests
materials es troben afectats per dues famílies principals de diaclasat subverticals, que
són ben visibles en els afloraments dels materials eocens, especialment a la muntanya
de Montserrat. Les direccions d’aquestes famílies de diaclasat, mesurades al camp,
són de 130/85 i 170/75.
Als perfils geològics que es presenten als Plànols ·3A, 3B i 3C es poden observar les
característiques litològiques i estructurals de la zona estudiada.
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4. HIDROGEOLOGIA
4.1. Context hidrogeològic
Dins del conjunt de Catalunya la zona estudiada pertany a l’Àrea Hidrogeològica
mesozoica i terciària del Llobregat-Congost. A la figura següent es presenta la seva
ubicació dins del context hidrogeològic de Catalunya:

Figura 1. Situació hidrogeològica de la zona estudiada en el mapa d’Àrees Hidrogeòliques
elaborat per l’ICGC i l’ACA.

Dins aquesta àrea hidrogeològica a la zona estudiada es diferencien dues unitats
principals, les quals també es representen en el mapa de la Figura 1: una es troba
formada pels materials paleozoics de la serralada prelitoral, corresponents a pissarres
micacítiques i sorrenques (en lila a la Figura 1), que són de carácter poc permeable a
impermeable. L’altra es troba representada per les roques, predominantment
detrítiques, d’edat eocena, que configuren la muntanya de Montserrat i la seva
extensió cap el W (en verd a la Figura 1), els nivells detrítics grollers fissurats de les
quals poden oferir una certa productivitat hídrica.
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4.2. Hidrologia i escolament superficials
Els cursos hídrics superficials que transcorren per la zona estudiada consisteixen en
nombrosos torrents de diversa jerarquia que són afluents, en diferent ordre, de la riera
de Pierola, a excepció dels que transcorren per l’extrem oriental de l’àrea, els quals
són tributaris del torrent de l’Illa, Tant la riera de Pierola com el torrent de l’Ila, cursos
principals de la zona, pertanyen a la conca del Llobregat. Els dos cursos aboquen les
seves aigües a la riera de Magarola, prop d’Esparreguera i aquesta s’ajunta amb el riu
Llobregat a la vora d’Abrera.
En general, els torrents que que s’ajunten a la riera de Pierola pel seu marge esquerre
presenten una direcció NW-SE. D’entre aquests cal destacar-ne el torrent de Can
Soteres, el torrent de la Balma de Can Solà, prop de la llera del qual se situa el pou de
can Solà, el torrent de Cal Mata, el torrent de la Cova i el torrent de l’Illa, únic curs
hídric que, com s’ha dit, no és tributari de la riera de Pierola. En canvi els que s’ajunten
a la riera de Pierola pel seu marge dret sovint presenten una direcció de SW-NE o
WSW-ENE. D’entre aquests cal destacar el torrent de Roques Blanques (Plànol 04).
Cal destacar que nombrosos trams dels cursos hídrics superficials transcorren amb la
mateixa direcció que la de les superfícies de les famílies de diaclasat principals que
afecten el substrat eocè (Plànol 04). Cal assenyalar també que en el sector meridional
hi ha trams dels torrents, de considerable longitud, que transcorren coincidint tant amb
les les families de diaclasat com amb el pla de l’encavalcament que posa en contacte
el Paleozoic amb l’Eocè (Plànol 04).
En el Plànol 04 hi ha representades les línies de carena principals de l’àrea d’estudi.
L’escolament superficial de les aigües de pluja es realitza predominantment de forma
perpendicular a banda i banda de les carenes. És d’assenyalar el fet que en
nombroses ocasions la direccó dels fluxos d’escolament superficial coincideix també
amb la direcció de les famílies principals d diaclasat.

4.3. Inventari de punts d’aigua subterrània
En base a dades de camp i a dades bibliogràfiques compilades, s’ha dut a terme un
inventari de punts d’aigua subterrània, corresponent a captacions i a surgències
hídriques que són presents a l’àrea d’estudi (Plànol 05). Els resultats obtinguts es
presenten a la taula següent:
Taula I. Inventari de punts d’aigua.
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Captació

Nom

Tipus

Fondària (m) Diàmetre (mm) Cabal (m /dia)

1

Can Solà

Pou

244

180

215

2

Hotel del Bruc

Pou

> 200

-

Productiu

3

De la Cova

Font

-

-

-

4

Can Solà de la
loca

Font

-

-

-
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Captació

Nom

Tipus

Fondària (m) Diàmetre (mm) Cabal (m /dia)

5

Carrer del Pou

Pous

60/63

150/230

4

6

Carrer de la
Guàrdia

Pou

80

200

4

De l’inventari dut a terme es pot considerar:
•

Totes les captacions i surgències inventariades es troben relacionades amb
nivells permeables fissurats de l’Eocè.

•

Els pous més productius hídricament (can Solà i Hotel del Bruc) es troben
perforats a la meitat S de la zona estudiada, relativament a la vora de la
superfície d’encavalcament que posa en contacte els materials paleozoics amb
els eocens (Plànol 05). Presenten fondàries considerables, de més de 200 m.

•

En el sector N, concretament a la urbanització de Montserrat Parc, hi ha
l’existència de pous menys profunds, d’entre 60 i 80 m de fondària, els quals
són poc productius hídricament.

•

La Font de la Cova es correspon a una surgència natural segurament
relacionada amb un nivell de conglomerats eocens situats a molt poca distància
de la superfície d’encavalcament que travessa l’àrea, en un sentit E-W, en el
seu sector meridional. No es pot descartar que les aigües de la font provinguin
de l’escolament subsuperficial dut a terme a la base d’un dipòsit col·luvial que
en aquest sector recobreix el substrat eocè.

•

La font de can Solà de la loca es correspon a una surgència difusa a través de
diàclasis desenvolupades en el substrat eocè, que alimenta directament les
aigües superficials del torrent adjacent, que és afluent del torrent de can
Soteres (Plànol 04).

4.4. El pou de Can Solà
Com s’ha dit anteriorment la captació hídrica de can Solà, objecte principal del present
treball, es troba situada vers la part baixa del torrent de la Balma de Can Solà, prop del
marge esquerre de la llera, segons unes coordenades UTM de X: 396325, Y: 4605382
i Z: 513 m. En realitat hi ha dues captacions de profunditat idèntica, de les quals la
més nova, anomenada com a pou de Can Solà, és la que es pretén emprar per a
l’abastament municipal del Bruc. Es tracta d’una captació de 180 mm de diàmetre i de
244 m de profunditat.

5
GEOINFORMES. Carrer Trinitat, núm. 6, 2on, 1a. Ripoll 17500. Tlfs. 9727009844/639263236. E-mail. geoinformes03@ gmail.com

4.4.1. Litologia dels materials perforats
En base a les dades compilades a la taula següent i també en l’annex de la columna
estratigràfica del pou, es presenta la litologia dels materials travessats en la perforació
de la captació. Es tracta de la descripció litològica dels materials perforats al pou antic,
anomenat com a pou vell de Can Solà. Això no obstant cal assenyalar que el pou nou
es troba ben bé al costat, per la qual cosa la composició litològica dels materials ha de
ser idèntica.

Taula II. Litologia dels materials travessats al pou vell de Can Solà
Punt
d’aigua

1

Nom

Pou vell de Can
Solà

Fondària (m)

Litologia

0,00-21,00

Conglomerats

21,00-24,00

Margues.

24,00-36,00

Conglomerats

36,00-69,00

Lutites, gresos i
conglomerats

69,00-93,00

Conglomerats calcaris

93,00-145,00

Margues blaves.

145,00-166,00

Conglomerats

166,00-178,00

Margues blaves.

178,00-209,00

Conglomerats calcaris

209,00-245,00

Margues blaves.

Materials

Substrat rocallós
fissurat.
Eocè

Els materials perforats en els pous de can Solà es corresponen a una alternança de
margues i/o lutites amb nivells de gres i de nivells de conglomerats. Es tracta de
roques de l’Eocè (Bartonià). En els perfils geològics dels Plànols 3B i 3C es pot
observar que aquests materials, en el sector meridional de l’àrea estudiada, es troben
encavalcats pels materials paleozoics, la qual cosa fa que no estiguin connectats
físicament, en un sentit lateral, amb els conglomerats massius de la muntanya de
Montserrat.

4.4.2. Piezometria del pou de can Solà
Segons les dades compilades en assajos de bombament efectuats al pou vell de can
Solà es varen obtenir els resultats que es presenten a la taula següent:
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Taula III. Assajos de bombament al pou vell de Can Solà

Nivell piezomètric
inicial (m)

Extracció
(L/s)

Descens (m)

Recuperació (m)

Temps

Nivell piezomètric
final (m)

119

2,77

38,15

38,15

48 h

119

119

2,77

38,15

25,82

45 min

131,33

119

2,77

38,15

29,15

3h

128

En base aquestes dades es dedueix que el nivell piezomètric del pou oscil·la entre els
119 i 128 m.

4.4.3. Cabal del pou de can Solà
Les dades obtingudes amb el bombament del pou de can solà, entre el 9 de novembre
i el 21 de desembre de 2016 es presenten a la taula següent

Taula IV. Assajos de bombament al pou de Can Solà
Data

Hora

Registre (m3)

9/11/16

17:50

0

10/11/16

8:20

88

14,50

11/11/16

8:20

234

24,00

12/11/16

9:20

419

25,00

13/11/16

9:25

625

25,08

14/11/16

8:10

818

22,75

15/11/16

8:10

1020

24,00

16/11/16

8:30

1225

24,33

17/11/16

8:15

1425

23,75

18/11/16

8:20

1627

24,08

19/11/16

8:40

1830

24,33

20/11/16

8:30

2027

23,83

21/11/16

8:20

2223

23,83

22/11/16

8:10

2425

23,83

23/11/16

8:15

2632

24,08

24/11/16

8:20

2844

24,08

25/11/16

8:20

3056

24,00

26/11/16

9:00

3274

24,67

27/11/16

12:30

3520

28,50

28/11/16

8:40

3706

19,83

29/11/16

8:20

3920

23,67

Temps (h)

30/11/16

24,00

1/12/16

24,00
7

GEOINFORMES. Carrer Trinitat, núm. 6, 2on, 1a. Ripoll 17500. Tlfs. 9727009844/639263236. E-mail. geoinformes03@ gmail.com

Data

Hora

Registre (m3)

Temps (h)

2/12/16

8:25

4562

24,08

3/12/16

9:00

4791

24,58

4/12/16

8:00

4992

23,00

5/12/16

8:20

5200

23,33

6/12/16

8:30

5414

24,17

7/12/16

8:30

5626

24,00

8/12/16

8:25

5835

23,92

9/12/16

8:20

6045

23,92

10/12/16

10:00

6270

25,67

11/12/16

9:00

6473

23,00

12/12/16

8:30

6681

23,50

13/12/16

8:30

6890

24,00

14/12/16

8:20

7100

23,83

15/12/16

8:25

7312

24,08

16/12/16

8:30

7523

24,08

17/12/16

9:20

7740

24,83

18/12/16

11:00

7966

25,67

19/12/16

9:15

8162

22,25

20/12/16
21/12/16

8162

L’anàlisi d’aquestes dades indica que la mitjana del cabal extret al pou de can Solà és
de l’ordre d’uns 215 m3/dia amb un ritme de bombament de 8,50 m3/h. Es tracta d’un
cabal que no és extraordinari en comparació amb el d’un aqüífer al·luvial, però que no
és gens despreciable per a un medi rocallós fracturat
A la Figura 2 es mostren unes gràfiques que indiquen que tant el volum extret com el
cabal de bombatge realitzat, entre el 9 de novembre i el 21 de desembre de 2016, al
pou de Can Solà són força constants i uniformes.

Figura 2 Volum i cabal diari extret al pou de Can Solà
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4.4.4. La terbolesa al pou de can Solà
Durant les mesures de bombament dutes a terme entre el 9 de novembre i el 21 de
desembre de 2016 també es varen efectuar mesures de la terbolesa de l’aigua.
Segons ens han informat els tècnics de l’Ajuntament del Bruc aquesta, en el cas el pou
de Can Solà, és conseqüència de l’existència d’argila en suspensió en els recursos
hídrics subterranis.
A la Figura 3 es mostra que la terbolesa presenta uns pics molt alts entre el 20 i 30 de
novembre i desprès sembla que baixa a valors propers a 1. Atès que el ritme
d'extracció (volumns i cabals) són molt uniformes, no és lògic pensar que sigui
conseqüència moments d'un bombament de diferent intensitat.
Una possibilitat seria que la terbolesa anés associada a moments de nivell piezomètric
molt alt o molt baix, però veient que l'aqüífer respon bé i que els volums i els cabals es
mantenen estables durant el periode mostrejat, no és normal que hi hagi hagut
oscil.lacions prou grans del nivell piezomètric que pogués incidir en el quimisme de
l'aigua i/o en la seva terbolesa.
L'altra opció seria que fos per un puls de recàrrega associat a unes pluges molt
intenses, per la qual cosa a les 2 gràfiques inferiors de la Figura 3 es representen les
pluges registrades als observatoris del Bruc i d’Hostalets de Pierola en el mateix
període de temps. Els pics de terbolesa dels dies 24 i 27 de novembre podrien estar
associats a les precipitacions que hi coincideixen; però la pujada dels dies 17 i 20 de
novembre no té cap pluja que la provoqui i les pluges dels dies 16 i 19 de desembre de
2016 a la gràfica no provoquen cap augment de la terbolesa.
Com que es tracta d’un medi rocallós fracturat, amb diferents nivells de permeabilitat:
fissures grans, mitjanes i finalment els porus o esquedes més fines, podria ser que
quan el pou estirés més o menys un o un altre sistema es produís uns certa terbolesa.
Però aquesta hipòtesi es desfà tota sola veient que els volums i cabals són constants
durant el mes que durà el mostreig i, per tant, cal pensar que el pou ha estirat l'aigua
del mateix sistema de porositat.
Amb les dades que tenim no hi ha una raó causal, ja que cada pic de terbolesa pot ser
conseqüència de molts factors i, per tant, no és un procés predictible. Si es vol garantir
una bona qualitat de l'aigua caldria fer un tractament de la mateixa.
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Figura 3. Comparació entre el Volum i cabal diari extret al pou de Can Solà, l’evolució
de la terbolesa i el règim de pluges en el mateix període.

4.4.5. Hidroquímica de l’aigua del pou de can Solà
A la taula següent es presenten els resultats obtinguts, referents als paràmetres
principals assajats, a l’analítica d’una mostra d’aigua extreta del pou de Can Solà. Els
assajos es varen realitzar entre el mes de desembre de 2016 i el mes de gener de
2017. En l’annex d’assajos hidroquímics es pot observar els resultats d’altres
paràmetres hidroquímics i els resultats d’assajos microbiològics.
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Taula V. Assajos hidroquímics dels paràmetres principals

Paràmetres

Valors
Paramètrics

Resultats

Unitats

Clor lliure

1,0

< 0,05

mg/L

Clor total

-

< 0,05

mg/L

Color

15

5

mg/L

Temperatura in situ

-

16,5

ºC

pH

6,5-9,5

7,40

U pH

Conductivitat

2.500

1.027

mS/cm

Nitrits

01/0,5

< 0,04

mg/L

Amoni

0,5

< 0,04

mg/L

Oxidabilitat

5

1,5

mg/L

Terbolesa

1/5

1,63

U.N.F.

Clorurs

250

132

mg/L

Sodi

200

68,36

mg/L

Cianurs

50

<2

mg/L

Bor

1,0

0,06

mg/L

Coure

2.000

< 40

mg/L

Manganès

50

< 50

mg/L

Ferro

200

< 80

mg/L

Nitrats

50

26,4

mg/L

Sulfats

250

70,6

mg/L

Fluor

1,5

0,26

mg/L

Aquests resultats indiquen que els valors dels paràmetres assajats es troben per sota
dels valors paramètrics i que la qualitat de l’aigua subterrània és prou bona, similar a
les aigües subterrànies de la zona de Sant Llorenç del Munt, la qual forma part de la
mateixa Àrea Hidrogeològica. Tot i així se’ns fa difícil realitzar una classificació
hidroquímica de les aigües, ja que a l’analítica hi manca l’assaig de paràmetres com el
bicarbonat, el carbonat, el calci i el magnesi.
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Crida l’atenció el fet que l’aigua contingui una concentració de nitrats de 26,4 mg/L la
qual, tot i estar molt per sota del valor paramètric, és significativa. Aquest fet suggereix
que al sistema hidrogeològic es produeix la incorporació d’aigües superficials que
hagin estat en contacte amb camps de conreu, sobretot tenint en compte que el pou
de Can Solà té una fondària de 244 m i que el nivell piezomètric com a mínim es troba
a 119 m de profunditat.

4.5. Unitats hidrogeològiques
A l’àrea estudiada es poden diferenciar dues unitats hidrogeològiques principals
diferents: una es troba formada pels materials paleozoics que es desenvolupen a
l’àrea meridional, corresponents a pissarres micacítiques i sorrenques que en general
presenten un caràcter poc permeable a impermeable. L’altra es correspon als
materials e l’Eocè, entre els quals s’intercalen nivells conglomeràtics i calcaris
fissurats, que presenten certa permeabilitat. El pou de can Solà i les altres captacions i
surgències inventariades, es troben relacionades amb aquest últim aqüífer. A
continuació es descriuen les seves característiques principals.

4.5.1. Aqüífer multicapa confinat i semiconfinat
Unitat representada pels materials eocens que a l’àrea estudiada es desenvolupen al
N de la superfície d’encavalcament que els posa en contacte mecànic amb els
materials paleozoics que afloren al sector meridional. Es troben representats per una
alternança de nivells de lutites i/o de margues amb intercalacions de gresos i de nivells
de conglomerats. A la part intermèdia de la sèrie hi té lloc la intercalació d’un nivell de
biomicrites i la seva part superior es troba constituïda per una alternança de gresos i
de calcàries. La permeabilitat dels nivells lutítics i/o margosos és molt baixa, mentre
que els nivells conglomeràrics i calcaris presenten una certa permeabilitat per
fissuració i en part també per porositat primària. En aquest sentit cal recordar que la
sèrie eocena es troba afectada per dues families de diaclasat principals molt
marcades, una de direcció 130/85 i l’altra de direcció 170/75. Els estrats eocens es
disposen segons un cabussament d’entre 4º i 6º orientat al NW.
La disposició estratigràfica i estructural dels materials eocens fa que els mateixos es
constitueixin com un aqüífer multicapa confinat a semiconfinat. Els nivells més
superficials es troben drenats pels torrents que configuren la xarxa hídrica superficial.
D’aquesta forma els pous de relativament poca fondària (d’entre 60 m i 80 m) són poc
productius hídricament, obtenint-se dels mateixos cabals de l’ordre de 4 m3/dia. En
canvi els pous que assoleixen els més de 200 m de profunditat, com els pous de Can
Solà i el pou de l’Hotel del Bruc, són molt més productius, obtenint-se dels mateixos
cabals de l’ordre de 215 m3/dia. En els mateixos s’assoleixen nivells permeables
confinats i a pressió ubicats a gran fondària. En el pou de Can Solà el nivell
piezomètric com a mínim se situa a 119 m de profunditat.
Cal assenyalar que els nivells intermedis i superiors de la sèrie eocena cap a l’Est
passen progressivament als conglomerats massius de Montserrat, mentre que els
nivells inferiors, que són els travessats pels pous de més fondària, no tenen connexió
física amb aquests materials, ja que es troben encavalcats pels materials paleozoics.
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Des d’un punt de vista hidroquímic l’aigua representativa de l’aqüífer multicapa sembla
similar a la dels aqüífers de l’àrea d Sant Llorenç del munt, presentant una qualitat
bona, tot i que es fa difícil la seva classificació hidroquímica a causa de la manca de
dades referents a alguns paràmetres. Cal tenir en compte, però, que l’aigua del pou de
Can Solà ofereix pics de terbolesa elevada.

4.6. Model hidrogeològic
Als perfils geològics/hidrogeològics que es presenten en els Plànols 3B, 3B i 3C es pot
observar el model hidrogeològic proposat per a l’àrea d’estudi. D’aquesta forma en els
mateixos s’observa:
•

El pla d’encavalcament que posa en contacte els materials paleozoics amb els
nivells inferiors de la sèrie eocena. Aquest pla i l’aureola de fracturació
originada al voltant del mateix es constitueix com una zona permeable a través
de la qual hi pot haver la infiltració directa de les aigües de pluja, de les
procedents de l’escolament superficial i subsuperficial i de les aigües
superficials dels trams dels cursos hídrics que transcorren per sobre del pla.

•

Les aigües que s’infiltren per la zona d’encavalcament poden nodrir els nivells
permeables confinats situats vers la part inferior de la sèrie eocena i que són
travessats pels pous profunds de Can Solà i de l’Hotel del Bruc.

•

Les aigües superficials (pluviomètriques, d’escolament i dels cursos hídrics)
també es poden infiltrar vers el medi hidrogeològic a traves del les fissures
subverticals que afecten el substrat eocè.

•

Els pous de relativament poca fondària són poc productius perquè travessen
nivells permeables semiconfinats a confinats els recursos hídrics dels quals són
fàcilment drenables pels cursos superficials.

•

Els nivells permeables de la part inferior de la sèrie eocena, bàsicament s’han
de nodrir de les aigües que s’infiltren per la superfície d’encavalcament ja que
no presenten connexió física amb els conglomerats massius de Montserrat,
situats a l’Est. En menor mesura també s’han de nodrir de les aigües
superficials que s’infiltren per les fissures que afecten els materials eocens.
Aquest últim fet podria explicar la concentració relativament significativa de
nitrats (molt per sota del valor paramètric) que presenten les aigües del pou de
can Solà.

•

En canvi els nivells permeables situats a la part intermèdia i superior de la sèrie
eocena, a part de les aigües superficials que s’infiltren per les fissures,
segurament es nodreixen també de les aigües procedents dels conglomerats
massius de Montserrat, amb els quals hi tenen connexió física.
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5. CONSIDERACIONS FINALS
•

Els recursos hídrics explotats en el pou de can Solà provenen dels nivells
conglomeràtics fissurats i confinats que es desenvolupen a la part inferior de la
sèrie eocena present en el sector NW del terme municipal del Bruc.

•

Els materials eocens al NW del nucli urbà Bruc configuren un aqüífer multicapa
fissurat semiconfinat a confinat.

•

El pou de Can Solà ofereix cabals mitjans diaris de l’ordre de 215 m3/dia. Es
tracta de cabals acceptables, tenint en compte que provenen d’un medi
hidrogeològic rocallós fissurat.

•

Des d’un punt de vista hidroquímic l’aigua és de bona qualitat, amb paràmetres
assajats que presenten valors inferiors als valors paramètrics admesos.

•

Malgrat les condicions idònies pel que fa a la quantitat i a la qualitat
hidrogeològica, les aigües extretes de la captació de Can Solà presenten
problemes puntuals d’elevada terbolesa. En aquest sentit no es disposa de
prou dades per atribuir aquest problema a una causa concreta i que per tant es
tracta d’un procés difícilment predictible. Per tant es conclou que si es vol
garantir una bona qualitat de l’aigua caldria efectuar el tractament adequat.

14
GEOINFORMES. Carrer Trinitat, núm. 6, 2on, 1a. Ripoll 17500. Tlfs. 9727009844/639263236. E-mail. geoinformes03@ gmail.com

Restem a disposició de la direcció tècnica per a qualsevol dubte, consulta o
aclariment que estimin oportú.

Ripoll, 29 de maig de 2017

Atentament,

Josep Ma Costa Mercadal
Dr. en Geologia UAB.
Col·legiat núm. 5525
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FOTOGRAFIA 1. Pissarres micacítiques del Paleozoic (Cambro-Ordovicià)

FOTOGRAFIA 2. Alternança de lutites vermelles amb intercalcions de gres i de nivells
de conglomerats (Eocè, Bartonià)

FOTOGRAFIA 3. Intercalacions de fàcies marines margoses a la sèrie eocena
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FOTOGRAFIA 4. Intercalacions de calcàries biomicrítiques a la sèrie eocena.

FOTOGRAFIA 5. Conglomerats massius de Montserrat a l’Est de l’àrea estudiada

FOTOGRAFIA 6. Dipòsits col·luvials quaternaris recobrint l’Eocè, prop de la Font de la
Cova.
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FOTOGRAFIA 7. Contacte encavalcant entre els materials Paleozoics i els eocens

FOTOGRAFIA 8. Famílies de diaclasat subvertical que afecten els materials eocens

FOTOGRAFIA 9. Pous de Can Solà
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FOTOGRAFIA 10. Surgència difusa de Can Solà de la loca

FOTOGRAFIA 11. Font de la Cova

FOTOGRAFIA 12. Torrent de Can Soteres, excavat a la sèrie eocena
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