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Sovint hom es refereix a l’aigua subterrània com el re-
curs que no es veu, i potser en el cas de Girona, podríem 
dir que tampoc se’n parla; ja que els rius de la ciutat: Ter, 
Onyar, Galligants i Güell, han pres tot el protagonisme 
com a recursos hídrics. Sense menystenir-los, atès que els 
rius formen part del paisatge físic –i també emocional, 
dels gironins–, les aigües subterrànies, per contra, no te-
nen actualment la importància que havien tingut temps 
enrere, quan l’existència de pous era la principal font d’ai-
gua de les necessitats de cases particulars i hortes del nos-
tre entorn. L’aigua subterrània del subsòl de la ciutat ara 
passa desapercebuda i ha esdevingut un recurs oblidat 
per molts gironins que satisfan la seva demanda hídrica a 
través de la xarxa de distribució i limiten l’observació dels 
fenòmens hidrològics als propis de les aigües superficials: 
crescudes dels rius, sequeres, o a l’existència dels hàbitats 
fluvials, especialment a la vora del riu Ter.

L’objectiu d’aquesta contribució és reivindicar l’exis-
tència de l’aigua subterrània com un recurs natural pre-
sent al subsòl de la ciutat, la qual té una estreta relació 
amb el cabal dels rius i que, en temps d’escassetat d’aigua, 
pot esdevenir una oportunitat per alleugerir la pressió en 
l’ús dels recursos hídrics superficials, concretament l’ai-
gua de xarxa, i suposar-ne un estalvi per a aquells usos 
que no requereixen una potabilització prèvia.

En aquest sentit, la presència d’aigua subterrània de-
pèn de dos factors principals: la constitució geològica del 
subsòl; és a dir, la tipologia dels aqüífers que s’hi troben 
i el balanç hídric que determina la quantitat d’aigua sub-
terrània. Addicionalment, qüestions com la qualitat de 
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l’aigua i la interacció amb les estructures soterrades (pàr-
quings, vies de comunicació...) o excavacions són altres 
aspectes que cal considerar quan es parla d’aigua subter-
rània en entorns urbans. En aquesta ponència, es desgra-
naran aquests aspectes amb la finalitat de fer “més visi-
ble” aquest recurs natural en l’àmbit de la nostra ciutat.

Estructura geològica del subsòl de Girona
El pla de Girona, que comprèn l’espai al llarg del riu Ter 
entre Bescanó i Pedret, i de Sant Gregori a Vilablareix, el 
Perelló i l’Avellaneda, se situa a l’extrem septentrional de 
la depressió de la Selva; la qual, des del punt de vista ge-
ològic, constitueix una unitat enfonsada en relació amb 
les serralades que l’envolten: les Gavarres, les Guilleries, 
Cadiretes i el massís de Rocacorba (Figura 1). Aquesta 
depressió està limitada per zones de falla que des de fi-
nals de l’era terciària, durant el període Neogen ara fa uns 
10 milions d’anys, van anar configurant les grans unitats 
de relleu que observem en l’actualitat (Pallí et al., 2002; 
ICGC, 2015a). Algunes d’aquestes falles de l’entorn de 
Girona, ben identificades als mapes geològics, són les 
falles de Llorà, que ressegueix la vall de Llémena fins a 
Fornells, i les de Cartellà i Santa Coloma, totes elles en di-
recció NO-SE. També cal considerar altres falles menors 
com les que afecten el centre de la ciutat de Girona, amb 
una orientació N-S aproximada, des de Sarrià de Ter fins 
a Palau-sacosta (Figura 1).

Aquestes grans falles determinaren l’evolució de la 
depressió de la Selva i també, a mesura que es creava, el 
seu rebliment sedimentari a partir de les aportacions dels 
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rius que erosionaven les serralades del voltant. Concreta-
ment, al subsòl del pla de Girona hi trobem, de més pro-
funda a més soma, les formacions geològiques següents 
(Figures 1 i 2, ICGC, 2015b):

•	 Al basament, hi apareixen els materials ignis i 
metamòrfics del Paleozoic que afloren a les Gavarres, a 
l’est, i a Sant Grau i les serres al sud de Bescanó, a l’oest; i 
pels materials del terciari inferior, d’edat paleògena, que 
conformen les roques detrítiques vermelles que podem 
observar de Vila-roja a la vall de Sant Daniel, les calcàries 
o “pedra de Girona”, de les Pedreres a Montjuïc, i les for-
macions de margues i sorrenques que afloren a Sarrià de 
Dalt i a Sant Medir. Tots aquests materials van crear-se 
amb anterioritat a la formació de la depressió tectònica.

•	 Aquest basament està recobert, de forma discor-
dant, pels sediments neògens que rebliren la depressió 
des dels seus inicis, procedents de l’erosió dels relleus cir-
cumdants. Són nivells de sorres i argiles sense consolidar, 
que poden assolir potències superiors al centenar de me-
tres. Els observem de Palau-sacosta a Fornells, de Canet 
d’Adri a Sant Gregori i al sud d’Aiguaviva.

•	 Pel damunt, afloren els materials més recents en 
la història geològica local que són els sediments fluvials 
del Quaternari aportats principalment pel riu Ter, per 
l’Onyar i per les rieres com la Llémena, Güell i Masrocs. 
Morfològicament, constitueixen les terrasses fluvials on 
s’assenta la zona metropolitana de Girona i Salt. Al límit 
sud, aquestes formacions fluvials enllacen amb els dipò-
sits de peu de mont formats per les aportacions del Güell 
i de la riera de Masrocs.
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Aquestes tres formacions destaquen pel fet de ser hi-
drogeològicament interessants; és a dir, per constituir els 
aqüífers que comprenen els recursos d’aigua subterrània. 
Altres materials geològics destacables, però amb poc in-
terès hidrogeològic, són les formacions volcàniques (cons 
i colades) de la Crosa de Sant Dalmai i de Canet d’Adri, la 
colada del qual arriba fins a Domeny.

Els principals aqüífers del pla de Girona
Com s’ha comentat, cada una les principals formacions 
geològiques abans esmentades tenen la seva importàn-
cia com a aqüífers; en altres paraules, com a formacions 
geològiques que poden emmagatzemar aigua i deixar-la 
fluir, i en permeten l’extracció i, no ho oblidéssim, la re-
càrrega. Algunes formacions, com les que constitueixen 
el basament del pla de Girona, són poc explotades ateses 
la seva escassa extensió en superfície d’aflorament o la 
profunditat a la qual es troben per sota els materials ne-
ògens i quaternaris; però concretament, poden presentar 
fonts, com les de Sant Daniel, o pous surgents, com el 
de la Creueta prop del camí del carrilet, i en alguns ca-
sos surgències amb aigües termals com a la zona de Sant 
Ponç-Puig d’en Roca.

Els sediments neògens formen importants aqüífers 
que, a grans trets, abasteixen la demanda domèstica i 
agrícola de la depressió de la Selva (Menció et al., 2010). 
Al pla de Girona, l’explotació d’aquests aqüífers és menor 
quant a l’ús agrícola del recurs, si bé diverses indústries 
se n’abasteixen. També allotgen diversos pous per a futur 
abastament municipal, prop del Sitjar.
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Amb tot, el principal aqüífer del pla de Girona el cons-
titueixen les formacions fluvials (també anomenades, 
al·luvials) que en recobreixen pràcticament tota l’exten-
sió. Estan constituïdes per un nivell superficial d’uns 4-6 
m de llims i sorra fina, amb petites capes de grava, i un 
nivell basal clarament granular, de graves i sorres i amb 
abundants còdols de mida superior al decímetre, amb un 
gruix d’uns 8-12 m, i assoleixen en conjunt fondàries mà-
ximes de 15-20 m. Aquests dos nivells són pràcticament 
continus al llarg del pla, si bé poden mostrar variacions 
laterals degudes a la interacció de les aportacions dels di-
versos rius i rieres que contribuïen a la seva sedimentació. 
En aquesta breu síntesi hidrogeològica del pla de Girona, 
ens centrarem en aquest aqüífer al·luvial ateses la relació 
amb les aigües superficials i les possibilitats d’aprofita-
ment, a unes profunditats molt accessibles, que presenta. 

Esquema del balanç hídric de l’aqüífer al·luvial 
Els recursos hidrogeològics en un aqüífer no estan im-
mòbils, sinó que es desplacen a través dels porus de les 
roques i dels sediments. Aquest flux d’aigua subterrà-
nia natural permet, d’una banda, extreure-la de l’aqüífer 
mitjançant pous o captacions i, de l’altra, recarregar els 
recursos que s’han extret. La diferència entre les entra-
des d’aigua al sistema (recàrrega) i les sortides a través 
de pous o pel flux subterrani cap a altres formacions ge-
ològiques o cap als rius (descàrrega) determina el balanç 
hídric; és a dir, la quantitat de recursos existents i renova-
bles a escala, per exemple, anual.

Prenent el cas del pla de Girona, la recàrrega de l’aqüí-
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fer al·luvial s’efectua a través de la pluja incident, de les 
aportacions dels rius i del flux subterrani lateral proce-
dent d’altres formacions geològiques. Òbviament la im-
permeabilització del sòl a la zona urbana, que representa 
un 26% de la superfície total del pla: uns 30 km2,  impe-
deix la infiltració d’una part de la precipitació. De forma 
natural, l’evaporació i la transpiració de la cobertora ve-
getal minven el volum d’aigua existent al subsòl; si bé la 
manca de vegetació en les zones urbanes redueix aquests 
factors. També és possible que, de forma natural, els di-
versos cursos fluvials recarreguin l’aqüífer per damunt 
del qual circulen. Aquesta interacció entre l’aqüífer i el 
riu dependrà de la posició relativa del nivell freàtic i del 
nivell de l’aigua a la llera dels rius. Aquesta diferència, o 
gradient de nivell, podrà definir un flux de recàrrega des 
del riu cap a l’aqüífer o, a l’inrevés, de l’aqüífer cap al riu. 
Aquesta interacció, molt important des de la perspectiva 
ecològica i paisatgística, es comentarà en detall més en-
davant. 

Un altre focus de recàrrega natural són les formacions 
geològiques limítrofes, com ara les calcàries de Girona 
que afloren a les Pedreres i a Montjuïc que alimentarien 
subterràniament l’aqüífer per sota el traçat dels rius Onyar 
i Ter. També caldrà tenir en compte els fluxos procedents 
de les zones de falla que delimiten la depressió cap a les 
formacions que la rebleixen (Menció, 2006; Folch, 2010). 
Si bé aquests fluxos subterranis han estat identificats com 
una part significant de la recàrrega dels aqüífers neògens 
i quaternaris a la depressió de la Selva, no hi ha cap estu-
di que demostri que també existeixen a l’entorn concret 
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del pla de Girona; tot i que és necessari esmentar-los per 
completar l’esquema hidrogeològic regional.

La recàrrega també pot ocasionar-se per factors an-
tròpics: el retorn de l’aigua de reg de les hortes de Salt 
i Santa Eugènia, irrigades a partir de les aportacions de 
la séquia Monar que, d’ençà el segle XI, pren aigua del 
Ter a la resclosa de Montfullà, o bé per les pèrdues de la 
xarxa d’abastament o del clavegueram. Tant els excedents 
de reg com les fuites de clavegueram poden ser focus de 
pèrdua de qualitat de les aigües subterrànies, les primeres 
perquè aporten fertilitzants i plaguicides, i les segones, 
productes de neteja, matèria orgànica, nutrients, sals i els 
anomenats contaminants orgànics emergents: fàrmacs, 
hormones, productes cosmètics o drogues d’abús, entre 
altres. Així mateix, la mateixa infiltració d’aigua pluvial 
en zones urbanes pot arrossegar a l’aqüífer substànci-
es contaminants (hidrocarburs, metalls...) derivades del 
trànsit.

Pel que fa a les sortides (descàrrega) de l’aqüífer, en 
el cas de l’al·luvial del pla de Girona, hom assumeix que 
tindrà lloc a través dels rius, especialment al congost de 
Pedret on l’amplada i profunditat de l’aqüífer al·luvial són 
molt menors que en altres seccions aigües amunt, fet que 
facilita el flux de l’aqüífer cap al riu Ter. Altres sortides 
són de caire humà: principalment els bombaments des-
tinats a l’abastament o a mantenir sense infiltracions les 
infraestructures soterrades, com ara pàrquings i soterra-
nis d’edificis.

Aquest balanç entre entrades i sortides defineix el vo-
lum d’aigua emmagatzemat a l’aqüífer, el qual és variable 
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en funció de la variabilitat climatològica i de la intensitat 
dels factors antròpics. Aquest volum està indicat per la 
posició del nivell freàtic. Al subsòl de Girona, com en al-
tres zones amb aqüífers lliures, els porus del sediment en 
els primers metres del terreny estan parcialment saturats, 
i contenen aigua i aire en proporcions variables. A par-
tir d’una certa fondària, l’acumulació d’aigua omple tots 
els porus, en satura la porositat, i defineix el volum d’ai-
gua emmagatzemada a l’aqüífer. La posició de la làmina 
d’aigua que assenyala la profunditat de la zona saturada 
s’anomena nivell freàtic i, com es pot suposar, és continu 
en el subsòl tot i que la seva posició varia lateralment en 
funció de les característiques del terreny (permeabilitat) i 
de les entrades/sortides d’aigua a l’aqüífer. 

En el conjunt del pla de Girona, al marge dret del Ter, 
la superfície freàtica indica un sentit general del flux sub-
terrani en direcció NE; és a dir, cap a la confluència dels 
rius Ter i Onyar. En el marge esquerra, el sentit és en di-
recció S i SE; és a dir, cap al Ter (Figura 3). No obstant 
això, aquesta descripció equival a un esquema molt gene-
ral basat en les poques dades disponibles. Amb més de-
tall, els mapes geològics urbans de l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya a escala 1:5000 (ICGC, 2015b) 
permeten elaborar una cartografia piezomètrica que in-
diqui la posició del nivell freàtic en el subsòl de la ciutat 
de Girona, concretament dels barris del Mercadal i de 
l’Eixample. En primer lloc, cal indicar que la cota topo-
gràfica de la llera del Ter a Fontajau és d’uns 65 m; i a la 
unió del Ter amb l’Onyar, la cota descendeix a uns 62,5 
m. Pel que fa a l’Onyar en el tram urbà, la llera té una cota 



39

de 63,3 m a sota del pont de Pedra; aigües amunt, al pont 
de l’Areny, s’eleva a 64 m; i al pont del Rei és d’uns 66 m. 
Amb aquesta referència, hom observa que la posició del 
nivell freàtic indicada a la cartografia és, en general, co-
herent amb els fluxos regionals esmentats anteriorment; 
és a dir, els punts prop dels rius tenen un nivell freàtic 
pràcticament a la mateixa cota que el riu i, a mesura que 
ens desplacem cap al SO, en direcció a Santa Eugènia i al 
parc del Migdia, el nivell freàtic se situa cada cop a cotes 
més elevades.

No obstant això, alguns punts indicats a la cartografia 
de l’ICGC (2015b) mostren resultats dispars. Així alguns 
pous propers a la séquia Monar, prop de la plaça Miquel 
de Palol, indiquen valors del nivell freàtic anòmalament 
elevats, cosa que suggereix una recàrrega des de la séquia 
que actualment passa soterrada en aquest tram. Contrà-
riament, alguns punts al barri del Mercadal presenten un 
nivell freàtic deprimit, fins i tot per sota de la llera del 
riu. Aquest valor tindria la seva causa en un bombament 
puntual destinat a disminuir el nivell freàtic a fi de man-
tenir sense filtracions algun soterrani proper.

Les dades de nivell freàtic disponibles han permès ela-
borar un esquema general de flux subterrani del pla de 
Girona i, de forma una mica més detallada, el del centre 
de la ciutat. Atesa la manca de registres piezomètrics, no 
ha estat possible observar la variació estacional del nivell 
freàtic al llarg dels anys. Insistim en la necessitat de regis-
trar periòdicament i en diversos punts de mostreig l’evo-
lució temporal del nivell freàtic, atès que és bàsica per 
determinar les característiques hidrogeològiques locals.
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Qualitat de l’aigua subterrània del subsòl de Girona
 La qualitat de l’aigua subterrània és un paràmetre fona-
mental per determinar-ne l’ús. La seva composició quí-
mica inorgànica (no microbiològica) ve determinada per 
la interacció de l’aigua amb les roques que constitueixen 
els aqüífers i amb aquells elements/composts que puguin 
derivar de l’acció humana i que, sovint, deriven cap a la 
contaminació dels recursos quan se sobrepassa un deter-
minat llindar de concentració.

Per a aquesta ponència s’han considerat les dades 
hidroquímiques dels mostrejos periòdics (entre 2010 i 
2014) que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA, 
2015). A Girona, hi ha dos punts de control anomenats 
Can Falgàs ubicat a prop del Perelló, i Verge de Mont-
serrat ubicat a la Devesa. Concretament, el pou Verge de 
Montserrat s’utilitza habitualment per al reg dels jardins 
del parc i és possible que part de la recàrrega d’aquest pou 
procedeixi de la captura d’aigua del riu Ter. Des d’un punt 
de vista hidroquímic, la composició de les dues captaci-
ons és molt similar i presenta un tipus d’aigua bicarbona-
tada càlcica (Figura 4). La duresa de les mostres oscil·la 
entre 193 i 374 mg CaCO3/L, cosa que indica una qua-
litat molt acceptable atès que el límit fixat per l’OMS és 
de 500 mg CaCO3/L. La concentració de nitrats al pou 
de Can Falgàs supera en dues campanyes el llindar de 50 
mg NO3

-/L, mentre que en el pou Verge de Montserrat la 
concentració és inapreciable. Les analítiques consultades 
no indiquen cap altre tipus de contaminació urbana en 
aquestes mostres.
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Relació aigua superficial i aigua subterrània
Com ja s’ha comentat anteriorment, en el cas d’aqüífers 
superficials hi ha una relació de flux entre el riu i l’aqüífer, 
de manera que hom pot afirmar que l’aigua superficial i 
l’aigua subterrània són, de fet, la mateixa aigua (Winter et 
al., 1998). En el cas de la ciutat de Girona aquesta relació 
és espacialment interessant.

L’esquema de flux subterrani (Figura 3) indica que al 
pla de Girona, en línies generals, l’aqüífer aporta aigua als 
rius Ter i Onyar. Òbviament, el cabal mitjà del Ter és ma-
jor que les aportacions subterrànies, malgrat la deriva-
ció d’aigua per abastament de Barcelona, Girona i la part 
de la Costa Brava i la regulació del cabal pels embassa-
ments de Sau i Susqueda. Aquesta aportació subterrània 
és, consegüentment, més rellevant en èpoques d’estiatge 
i contribueix al manteniment del cabal quan les aporta-
cions pluviomètriques són nul·les. Durant el seu pas pel 
pla de Girona, la morfologia de la llera del riu Ter permet 
una adequada relació entre el riu i l’aqüífer. Això no obs-
tant, no passa el mateix amb el riu Onyar.

El cas de l’Onyar és més complex, atès que, més que 
un riu, es tracta d’un canal pràcticament desconnectat de 
l’aqüífer entre la plaça Catalunya i el congost del Cemen-
tiri. En aquestes condicions, doncs, no es pot establir un 
flux entre l’aqüífer i el riu que, en èpoques d’estiatge, aporti 
el cabal necessari per a la preservació ecològica del medi. 
Les dades referents a la cota del nivell freàtic comentades 
anteriorment mostren que la diferència de nivells entre 
l‘aqüífer i la llera del riu és molt petita, de manera que 
aquest flux serà mínim, tant en un sentit com en l’altre. 
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Aquesta observació està relacionada amb la proposta 
de retirar la placa de formigó que aïlla el cabal actual de 
l’Onyar de l’aqüífer i renaturalitzar aquest tram de llera. 
Des de la perspectiva hidrogeològica, la qüestió que plan-
teja aquest projecte és quina serà la dinàmica dominant i 
com influirà al cabal de l’Onyar a l’entrada de Girona que 
habitualment és molt petit. Així: aportarà l’aqüífer aigua 
a la llera i n’augmentarà el cabal? O contràriament, el poc 
cabal de l’Onyar acabarà infiltrant-se i impedirà la conti-
nuïtat hidrològica des de l’entrada d’aquest riu a Girona 
fins al pont de Pedra on rep les aportacions de la séquia 
Monar? La resposta la indicarà l’evolució temporal del 
nivell piezomètric a les proximitats de la llera, però actu-
alment no hi ha les dades necessàries per adreçar aquesta 
qüestió.

Flux d’aigua subterrània i infraestructures soterrades
Una darrera característica de la hidrogeologia de zones 
urbanes, que també té lloc a la ciutat de Girona, és la in-
terferència de les construccions soterrades en el flux sub-
terrani (Sànchez-Vila, 2009). Ja s’ha comentat que el flux 
en l’aqüífer al·luvial quaternari al marge dret del Ter és en 
sentit de SO a NE; és a dir, en sentit ampli, de Vilablareix 
cap a Girona. Tenint en compte que aquest aqüífer té una 
potència mitjana d’uns 12-15 m al centre del pla, moltes 
infraestructures soterrades d’un o dos pisos de profun-
ditat fàcilment arriben a penetrar fins a un 50% del seu 
gruix, i obstaculitzen puntualment el pas de l’aigua sub-
terrània.

Amb tot, la infraestructura lineal que afecta més al 
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flux subterrani és el túnel del tren d’alta velocitat, que 
creua l’aqüífer en direcció pràcticament N-S, i impedeix 
la circulació d’aigua en aquest segment de l’aqüífer. Cal 
esmentar que la fondària màxima del túnel assoleix els 
22 m, aproximadament, i que disposa de pantalles ho-
ritzontals exteriors a una profunditat de quasi 50 m, i 
d’interiors d’uns 45 m. El nivell freàtic a la zona de l’es-
tació es troba a uns 5-6 m de fondària de manera que ¾ 
parts de l’estructura estan ubicades a la zona saturada dels 
nivells aqüífers quaternaris i també dels nivells neògens 
subjacents (Figura 2). A grans trets, doncs, hom podria 
imaginar que aquesta infraestructura lineal, talment una 
barrera, impedirà el flux subterrani cap al NE i afectarà la 
recàrrega subterrània de la ciutat de Girona i les relacions 
entre l’aqüífer i els rius (Figura 3). No obstant això, la re-
alitat hidrogeològica és més complexa i, en aquesta breu 
ponència, amb la intenció de simplificar, l’hem reduïda 
a la dinàmica de l’aqüífer al·luvial superior, explicant-la 
com una unitat independent. Si bé aquesta simplificació 
és apropiada per comentar aspectes com la relació entre 
els rius i l’aqüífer, sí que té importància per entendre l’im-
pacte del túnel soterrat en la hidrogeologia de la ciutat de 
Girona. De fet, el nivell al·luvial té continuïtat hidràulica 
amb els materials neògens subjacents, menys permeables 
atès que presenten una major proporció de sediments 
de gra fi. Ambdues unitats geològiques formen un únic 
aqüífer, molt més profund que el mateix túnel, que per-
met el pas del flux sense majors inconvenients hidrogeo-
lògics en la zona NE del pla de Girona, al subsòl mateix 
dels barris de l’Eixample i del Mercadal.
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El túnel del tren d’alta velocitat, el bombament d’aigua 
per evitar filtracions als soterranis i altres modificacions 
permanents o estacionals del nivell freàtic poden tenir 
importants conseqüències en la consolidació del subsòl, 
especialment si està format per materials fins o argiles 
(que no és el cas dominant al subsòl de Girona). Una dis-
minució de la pressió hidrostàtica als porus del terreny 
podria arribar a produir assentaments diferencials dels 
fonaments dels edificis, i això esdevindria un problema 
geotècnic de greu repercussió. Afortunadament, el fun-
cionament hidrogeològic del subsòl a la ciutat de Girona 
compensa els efectes de les barreres artificials i l’impacte 
dels pocs bombaments que actualment tenen lloc al cen-
tre urbà.

Oportunitats de l’aigua subterrània en la gestió sostenible
Una darrera qüestió a tractar és quin ús es fa de l’aigua 
subterrània com a recurs. Com és obvi, la demanda do-
mèstica s’abasteix de la xarxa de distribució que, prenent 
aigua del riu Ter a Montfullà, la potabilitza i en garanteix 
la qualitat per al consum humà. Però hi ha altres usos que 
no requereixen una qualitat excel·lent de l’aigua, com ara 
l’ús industrial o el públic (destinat a reg de jardins, neteja 
de carrers...). Les xifres del Pla director d’infraestructures 
bàsiques de sanejament en alta a l’àrea urbana de Girona, 
redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponents 
a l’any 2005, indiquen  que el consum d’aigua potabilit-
zada al municipi de Girona fou de 6,61 hm3 d’aigua deri-
vada del riu Ter (un hectòmetre cúbic [hm3] equival a 
un milió de metres cúbics). Tanmateix, el volum d’aigua 
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subterrània extret l’any 2005 a Girona fou de 4,37 hm3, 
destinats bàsicament a ús industrial.

Es fa palès, doncs, que els recursos subterranis són una 
font de subministrament important, i satisfan gairebé un 
40% de la demanda total al municipi. Aquests recursos 
procedeixen tant de l’aqüífer quaternari descrit com dels 
nivells neògens i paleògens subjacents. Al llarg d’aquest 
text, hem mostrat la disponibilitat d’aquest recurs, la seva 
dinàmica i la relació amb les aigües superficials. Amb 
aquestes dades de consum, es mostra la seva importància 
en l’abastament municipal. L’aigua subterrània esdevé, a 
més, una oportunitat per a un major estalvi del recurs 
potabilitzat, especialment en l’àmbit de la demanda pú-
blica. De fet, el programa d’actuació a curt termini del Pla 
local d’adaptació al canvi climàtic de Girona ja inclou di-
verses iniciatives d’adaptació que proposen l’ús de l’aigua 
subterrània, juntament amb les aigües pluvials, per a reg i 
neteja, per a elements ornamentals: brolladors, estanys... 
El seu és suposaria un estalvi d’aigua quan minvi la dis-
ponibilitat dels recursos hídrics segons les prediccions 
a mitjà termini dels futurs escenaris climàtics (Mas-Pla, 
2005).

Amb tot, l’extracció d’aigua subterrània de l’aqüífer 
al·luvial, que fóra la més senzilla i econòmica, no pot fer-
se sense una planificació prèvia on es consideri l’afecció 
als cursos fluvials, especialment l’Onyar pel seu baix ca-
bal, i el ritme de recàrrega de l’aqüífer que està limitat 
per la impermeabilització pròpia del sòl en zones urba-
nes i per les infraestructures soterrades que destorben el 
moviment lateral del flux d’aigua subterrània. En aquest 
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context, la consideració de l’aigua subterrània com a re-
curs alternatiu, actualment infrautilitzat, esdevindria una 
millora cap a la gestió sostenible de la ciutat de Girona.
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Figura 1. Situació del pla de Girona a l’esquema geològic de la depressió de la 
Selva. Font: Modificat de Menció (2006).

Figura 2. Esquema geològic de la secció transversal del pla de Girona, se-
gons dades cartogràfiques del Geotreball III (ICGC, 2015b). Per a una millor 
comprensió, es recomana consultar el mapa geològic original, bé en els ma-
pes impresos de l’ICGC o a través del lloc web referenciat a la bibliografia. 
La situació del tall geològic s’indica a la Figura 3. Font: Elaboració pròpia.
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Figura 3. Esquema de la direcció general del flux d’aigua subterrània al pla 
de Girona a través de l’aqüífer al·luvial quaternari. L’esquema assumeix que 
el riu Ter recarrega l’aqüífer pel congost de Montfullà i que la sortida hidro-
geològica té lloc per l’estret de Pedret. La línia vermella indica el traçat de la 
secció geològica de la Figura 2. Base del mapa: Google Maps Engine.



Figura 4. Diagrama hidroquímic de Schoeller de les mostres dels pous de 
Can Falgàs i Verge de Montserrat, on s’observa el domini dels ions bicarbo-
nat (HCO3

-) i calci (Ca2+). El diagrama ternari interior mostra les proporci-
ons relatives (%, basat en dades en unitats de meq/L) dels anions majoritaris. 
Font: Elaboració pròpia amb dades d’ACA (2015).


