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Objectius

 1) Cercar informació sobre la geologia i hidrologia de la zona.

 2) Buscar antecedents per:

 a) Determinar si han hagut estructures o sistemes d’explotació del       
medi hídric.

 b) Si aquestes estructures com pous, pantans, mines, continuen sent 
operatives.

 c) Buscar punts d’aprofitament per a nous sistemes antròpics.

 3) En cas que hi hagin aqüífers en la zona, determinar la utilitat i 
propietats d’aquests per Terrassa. 



Situació Geogràfica

 Terrassa Pertany a la província de 

Barcelona i està situada dins la comarca 
del Vallès Occidental.

 Té una extensió d’uns 72km² i una 

població d’uns 220.000 habitants.

 Es va originar com una ciutat romana, i va 
ser construïda pròxima al torrent de 

Vallparadís. 

Font: Organització administrativa de Catalunya (2007)



Situació Geològica

 Terrassa està situada als peus de 
la serralada prelitoral.

 Al nord es troba l’encavalcament 

de la serralada prelitoral la qual 

separa la conca d’avantpaís de 

l’Ebre situada al Nord amb les 

conques intramontanes situades 
al Sud.



Hidrologia de la zona

 1) Dos aqüífers

 2) Mines d’aigua

 3) Pous

 4) Pantà



Aqüífers de Terrassa

4 Aqüífers.

1) AVAT

2) 2) ADMVa

3) 3) ADMVb

4) 4) ALPLC

 Font:  Rivera, S.A.A Muniozguren, U .L. (2016)



Tipologia d’Aqüífers Terrassa

Aqüífer No confinat: és un 
aqüífer que esta situats en el 

nivell de la capa freàtica.

Aqüífer Confinat: és un aqüífer 

que està rodejat de capes 

impermeables que no permet 

que surti l’aigua. 

Aqüífer semi Confinat: és un 

aqüífer que esta rodejat per 

capes impermeables però per 

algunes zones hi ha una 
connexió amb una zona més 

permeable que permet la 

circulació d’aigua. 

Font: Esquema d’elaboració pròpia modificat de Hillewaert, H. (2009)

Font: Esquema d’elaboració pròpia modificat de Hillewaert, H. (2009)



Massa d’aigua de l’Aqüífer AVAT

 L’aqüífer AVAT ocupa una 

gran extensió de terreny, la 
qual aniria per tot el territori de 

Terrassa, Matadepera i 

arribaria a Sabadell.

 Font: Mapa d’elaboració pròpia  a partir del  

mapa hidrològic de l’Agencia Catalana 
d’Aigües



Mines d’aigua

Font: Guia Repsol, mina d’aigua del Masnou.

· Mines d’aigua 

són estructures 

canalitzades.

· Es creen en zones

poc profundes per 

a buscar l’aigua

del nivell freàtic 

i arriben a tenir 

grans extensions.



Pous de Terrassa
 2 Tipologies de pous:

 1) Pous de dades de 
nivell

 2) Pous d’abastament 

urbà

Font:  Elaboració pròpia a partir del mapa hidrològic del Institut Cartogràfic de 
Catalunya i l’Agencia Catalana d’Aigües (2018)



Pantà de la Xuriguera

Font: elaboració pròpia a partir d‘una foto aèria del Google Earth (2022)



Propietats del terreny de Terrassa

Materials de Terrassa

· Zona de Terrassa està 
formada per materials 

Quaternaris.

· Els voltants de Terrassa són 
tots materials del Terciari-

Neogen.

Font: Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya (2011)



Porositat del terreny

 Tres tipologies de Porositat

 1) Porositat Intergranular

 2) Porositat per Fissuració

 3) Porositat Mixta

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i Agencia Catalana d’Aigües (2018)



Usos del sòl

Els usos del sòl de Terrassa es separen 

per dues tipologies.

1) Usos del sòl urbans , que 

constitueixen zones urbanes i 

urbanitzacions.

2) Zones de conreus i de vegetació 
situats a les afores de Terrassa.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i Agencia Catalana d’Aigües 
(2018)



Vulnerabilitat del terreny

 Tres zones diferenciades

 1) Zona de Terrassa amb una 

vulnerabilitat baixa

 2) Zona de les afores de terrassa que 

esta formada per els conreus de secà 

amb vulnerabilitat moderada

 3) Zona dels torrents i zones verdes, 

amb una vulnerabilitat extrema. 

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  i Agencia Catalana 
d’Aigua (2018)



Precipitacions i fluxos d’aigua

 A la zona de Terrassa es diferencies 
dues èpoques de pluges:

 1) Tardor amb pluges abundants però 
curtes, creant així pluges torrencials.

 2) Primavera amb pluges més 
continues però amb menys intensitat.

 Tot i així , els darrers 10 anys ha hagut 
una disminució en la precipitació 
mitjana anual que implica una 
disminució d’aigua en el medi hídric.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de precipitació de 
l’estació meteorològica de Terrassa



Fluxos d’aigua

Els fluxos d’aigua van des de Matadepera 

a direcció Sud, que es bifurca per la 

divisòria d’aigües que separa aquest fluxos 

direcció Terrassa y Sabadell. 

Els fluxos d’aigua que circulen per l’aqüífer 

de Terrassa també van direcció Nord – Sud, 

creant un circuit corbat degut a la 

topografia del terreny. 

Font: Font:. Rivera, S.A.A Muniozguren, U .L. (2016)

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de fluxos de l’Institut 
cartogràfic de Catalunya i l’Agencia Catalana d’Aigües. 
(2018)



Conclusions

 La zona Nord de Terrassa està formada per cultius de secà els quals 
només necessiten el reg de les precipitacions, on l’aigua resultant 
s’infiltraria exitosament arribant al aqüífer seguint les seves línies de 
flux creant una recarrega d’aquest. 

 Les zones que no tenen aquests tipus de cultius es poden buscar 
alternatives per a dirigir o emmagatzemar l’aigua de les 
precipitacions.

 a) Creant un sistema antròpic d’emmagatzematge d’aigua.

 b) Reconstruir les zones d’interès per a millorar la infiltració de 
l’aigua cap al aqüífer. 

 A partir d’un possible millorament de la recarrega de l’aqüífer o 
creant estructures com l’antic pantà o pous es pot arribar a 
extreure aigua per al reg dels horts i parcs de Terrassa. 
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