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Resum  
El següent document és un estudi a nivell químic i isotòpic de l’aigua de les fonts del terme 

municipal de Sant Hilari de Sacalm (Província de Girona). Concretament, es centra en els 

isòtops 𝛿18O i 𝛿2H, a partir dels quals s’ha definit i analitzat la recta meteòrica per a aquesta 

zona. Els diferents isòtops presents en l’aigua permeten extreure informació dels processos 

que aquesta ha patit en el seu cicle. En aquest cas concret, s’utilitza l’isòtop 𝛿18O que segons la 

seva proporció es pot correlacionar amb l’alçada en que l’aigua ha precipitat gràcies a que la 

majoria de fonts on s’han recollit les mostres d’aigua són representatives de recàrregues 

locals, produïdes a alçades conegudes. Així es crea un model de recta de regressió mitjançant 

el qual es pot identificar l’altitud de recàrrega d’una mostra en concret. 

La zona d’estudi s’enquadra en el massís de les Guilleries, on les característiques hidro-

geològiques han permès l’aparició d’un elevat nombre de surgències d’aigua naturals. Així 

doncs a partir de les dades recollides per la Universitat de Girona en dues campanyes els anys 

2017 i 2018 s’han descrit a nivell hidrogeològic i hidroquímic els tipus d’aigües de la zona i 

posteriorment s’ha creat la recta meteòrica i la recta altitudinal més representatives. 

Mitjançant sistemes d’informació geogràfica s’han situat i definit les àrees de les fonts i s’han 

extret les alçades significatives d’aquestes per a la correlació amb els isòtops. Seguidament 

s’han classificat les aigües a nivell químic i s’ha buscat relacions amb els usos del sòl i la 

geologia circumdant. Finalment s’ha definit la recta meteòrica més representativa, excloent les 

fonts que presenten nivells atípics o que poden haver patit processos que modifiquen les 

proporcions dels isòtops com per exemple l’evaporació o la dissolució de diòxid de carboni en 

les fonts picants. 

Finalment s’han comparat les rectes de Sant Hilari amb dades d’altres zones del massís del 

Montseny proporcionades per la Universitat de Barcelona per tal de crear un model general de 

la zona i s’ha provat la recta amb mostres de pous de l’aqüífer profund de La Selva i la plana 

d’Osona. 

 Paraules clau: Isòtops estables de l’aigua, fonts, recta meteòrica,  18 de l’oxigen, deuteri, 

altitud de recàrrega, Sant Hilari de Sacalm, Massís del Montseny 

Resumen 
El siguiente documento es un estudio a nivel químico i isotópico del agua de las Fuentes del 

termo municipal de Sant Hilari de Sacalm (Provincia de Gerona). Concretamente, se focaliza en 

los isótopos 𝛿18O i 𝛿2H a partir de los cuales se ha definido y analizado la recta meteórica para 

esta zona. Los diferentes isotopos presentes en el agua permiten extraer información de los 

procesos a los que esta a sido sometida en su ciclo. En el caso que nos acusa, se utiliza el 

isótopo 𝛿18O que según su proporción se puede correlacionar con la altitud en que el agua ha 

precipitado debido a que la mayoría de la fuentes donde se han extraído muestras, son 

representativas de recargas locales a altitudes conocidas. De esta forma, se puede crear un 

modelo de recta de regresión, con el cual se puede identificar la altitud de recarga de la 

muestra en cuestión. 
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La zona de estudio se sitúa en el macizo de las Guilleries, donde las características 

hidrogeológicas han permitido la aparición de un elevado número de fuentes de agua 

naturales. Así pues partiendo de los datos recogidos por la Universidad de Girona en dos 

campañas distintos los años 2017 i 2018, se han descrito a nivel hidrogeológico y hidroquímico 

los diferentes tipos de agua de la zona i posteriormente se han definido la recta meteórica i la 

recta altitudinal más representativas. 

Con la ayuda de sistemas de información geográfica se han situado y definido las áreas de las 

Fuentes y se han extraído las altitudes significativas para la correlación con los isótopos. A 

continuación se han clasificado las aguas a nivel químico y se han relacionado con los usos 

antrópicos y la geología circundantes. Por último se ha definido la recta meteórica más 

representativa excluyendo las Fuentes que presentan niveles atípicos o que pueden haber 

pasado por procesos que modifiquen las proporciones de dichos isótopos como por ejemplo la 

evaporación o la disolución de dióxido de carbono en las fuentes picantes. 

Por último se han comparado las rectas de Sant Hilari con datos de otras zonas del macizo del 

Montseny proporcionadas por la Universidad de Barcelona para crear un modelo general de la 

zona i se ha aplicado en muestras de pozos del acuífero profundo de la zona de La Selva i la 

plana de Osona para comprobar su viabilidad. 

Palabras clave: Isótopos estables del agua, fuentes, recta meteórica, isotopo 18 del oxígeno, 

deuterio, altitud de recarga, Sant Hilari de Sacalm, Macizo del Montseny. 

Abstract 
The following document is a chemical and isotopic study about the water from the springs in 

Sant Hilari de Sacalm (Province of Girona). It focuses on the isotopes 𝛿18O and 𝛿2H, from which 

has been defined and analysed the water meteoric line for this area. The stable isotopes 

present in water might provide us with information about the processes to which it has been 

subjected. On this project, we focus specifically on 𝛿18O isotope which depending on its 

proportion with deuterium may be related with the precipitation height due to most of the 

sampled springs, are representative of local recharge in known heights using springs with an 

altitudinal recharge area already defined. With this method, we can plot a regression line 

model and use it to identify the recharge height of a single sample. 

The study area is located in the Guilleries massif where the hydrogeological characteristics 

allow a high number of natural water springs. Therefore through the data provided by the 

University of Girona sampled during 2017 and 201, has been described the different kind of 

water depending on the hydrogeology and their chemical skills, and has been defined the most 

representative meteoric water line and altitudinal line. 

Using geographical information Systems, have been located and defined the recharge area for 

each fountain and have been extracted the significative heights for the correlation with the 

isotopes. Afterwards each fountain has been classified depending on its chemicals and related 

with the geology and anthropic uses of the surroundings. Finally the meteoric water line has 

been defined, looking for the most representative, excluding the springs with unusual data or 
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the ones put down to processes that may modify the real levels of isotopes. Such as due to a 

high rate of evaporation or the sulfur springs. 

To conclude the project, we have compared Sant Hilari’s meteoric water line and altitudinal 

line with other data from the Montseny massif provided by the University of Barcelona to plot 

a more general model and it has been tested with sample from wells belonging to the deep 

aquifer located in the areas of La Selva and Osona’s plain.. 

 

Key words: Water stable isòtops, springs, meteoric water line, altitudinal water line, oxygen 18 

isotope, deuterium, Recharch height, Sant Hilari de Sacalm, Montseny Massif.  
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1. Introducció 

Avui en dia, l’extracció d’aigua per al consum humà significa un repte per tal de assegurar-ne 

l’accés en un futur ja que la demanda es tant elevada que en períodes de baixes precipitacions 

no permet una recàrrega suficientment ràpida com per mantenir els reservoris tant 

superficials com subterranis cosa que produeix grans problemàtiques com assecaments de 

fonts, rieres i zones humides que sustenten diferents hàbitats naturals, intrusió d’aigua marina 

en els aqüífers costaners, etc. 

Per aquesta raó és molt important conèixer el més acuradament possible el funcionament i 

l’estat de les xarxes hídriques tant superficials com subterrànies del territori  per tal de poder 

gestionar-les i preservar-les de la millor manera possible. 

La recàrrega dels aqüífers és un punt bàsic en el balanç hídric (Diaz i Manuel, 2004) i sobretot 

en els aqüífers profunds que poden provenir de fluxos molt llunyans. Aquests, a Catalunya 

constitueixen una de les unitats més grans de recursos hídrics d’aigua degut a les 

característiques dels materials que els formen que principalment són  sediments d’antigues 

planes al·luvials. (Custodio,  2009; ACA, 2016) 

Per això és important conèixer d’on prové l’aigua que alimenta aquests aqüífers i en 

conseqüència conèixer la seva àrea de recàrrega ja que això ens permetrà treballar amb el 

balanç hídric del sistema i fer prediccions de futur de l’estat dels recursos i dels aqüífers. Un 

dels mètodes per a la determinació de d’aquesta és a partir de la recta meteòrica local basada 

ens els isòtops presents en l’aigua principalment el 2H i 18O ja que al precipitar presenten unes 

condicions concretes que varien poc al llarg de la seva vida en el subsòl. 

 

1.1 Isòtops en Hidrogeologia 

Els diferents isòtops d’un element, són àtoms amb el mateix nombre de protons però diferent 

nombre màssic, és a dir que tenen diferent nombre de neutrons. A la natura hi ha presents 

diferents isòtops estables de cada element, la resta de combinacions són isòtops inestables i 

per tant radioactius. 

En hidrogeologia, aquests isòtops s’utilitzen per extreure diferents tipus d’informació dels 

processos als que ha estat sotmesa una determinada mostra d’aigua. Els més utilitzats dels 

quals són els del carboni, l’estronci, l’oxigen, l’hidrogen, els sulfats, els nitrats i ells del clor ja 

que són els més estables. (Clark i Fritz, 1997) 

En la natura es coneixen 3 isòtops de l’hidrogen (dos estables i un radioactiu) i 7 de l’oxigen (3 

estables i 4 radioactius) (Soler, et al., 2015) dels quals només són d’interès el 16O i el 18O ja que 

el primer constitueix el 99,76% de tot l’oxigen i el segon el 0,20. Així doncs mitjançant 

combinacions d’aquests isòtops existeixen fins a 18 molècules diferents d’aigua. 

Cada isòtop es veu afectat de diferent manera als processos físics i químics que pateix l’aigua. 

Concretament el que ens interessa en aquests cas és la diferència pel que fa a l’evaporació i la 
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precipitació ja que degut a la diferència de pes entre els diferents isòtops, els meus lleugers 

són més reticents a evaporar-se mentre que un cop en estat gasos els més pesats tindran 

tendència a precipitar abans. El flux cap a terra des de els oceans i el reu retorn, a escala 

global, està tancat en un equilibri dinàmic a nivell isotòpic. (Clark i Fritz, 1997). 

On 1961, Harmon Craig va demostrar que l’oxigen 18 i el deuteri en aigües naturals, estaven 

correlacionats a escala global i va definir la Recta meteòrica global (Global Meteòric Water 

Line) que representa aquesta relació: 

𝛿2H = 8 𝛿18O + 10‰  SMOW   (1) 

Altrament anomenada Standard Mean Ocean of Wien, és la referència  a l’hora de construir les 

rectes meteòriques globals, ja que en si representa una mitjana de moltes rectes meteòriques 

locals. 

Aquestes proporcions isotòpiques però, presenten variacions locals i regionals a més de 

estacionals per lo que cala cada àrea la recta meteòrica local difereix de le recta meteòrica 

global. 

Així doncs, amb la recta de SMOW com a referència, es pot estudiar la correlació entre aquests 

isòtops en les principals àrees de recàrrega d’una regió concreta per crear una recta meteòrica 

global que posteriorment ens permeti correlacionar les proporcions amb l’alçada i així crear un 

gradient altitudinal isotòpic. A partir d’aquest model, serà possible comparar mostres d’aigua 

de les zones circumdants per tal de trobar l’altitud i la zona de recàrrega. (Clark i Fritz, 1997) 

Finalment però caldrà tenir en compte diversos factors que poden influir al model com són 

entre d’altres per exemple processos d’evaporació que afecten a l’aigua abans d’infiltrar-se en 

el sòl, fonts picants que aporten CO2 a l’aigua i que per tant modifiquen les proporcions 

d’oxigen o mescles amb paleo-aigües és a dir aigües amb una vida tant llarga al subsòl que 

presenten proporcions isotòpiques diferents a les actuals a causa dels canvis climàtics de  la 

història del planeta (Jasechko, 2019). Per a això caldrà fer un anàlisi exhaustiu de les mostres 

que formen el model per detectar i explicar possibles desviacions. També s’utilitza el mètode 

del deuteri en excés que mesura la distància entre les mostres i la línia meteòrica global, ja que 

malgrat presentin una desviació si no mostren variacions estacionals haurien de mostrar una 

desviació constant. 
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2. Objectives 
The main purpose of this study is to analyze the hydrochemical and isotopic composition of 

groundwater from springs in order to define the meteoric water lie, and the water isotopic 

altitudinal gradient, for the Montseny Massif area. These results should allow determining the 

height of recharge of water samples extracted from the aquifers on the surrounding areas 

(Osona region and La Selva basin). Considering this premise, the following specific objectives 

have been defined: 

1. Characterize the hydrochemical properties of each spring 

2. Differentiate the distinct water fluxes and selects the springs which better represents 

the isotopic situation of this area. 

3. Relate and analyze the data of this study (springs in the Guilleries massif) together 

with the one from the entire Montseny massif and plot the local meteoric global line, 

and the water isotopic altitudinal gradient. 

4. Analyze the adequacy of the results obtained using isotopic data from wells located in 

the surrounding basins (La Selva and Osona regions). 

 

3. Context de l’àrea d’estudi 

3.1 Situació geogràfica i geològica 

El municipi de Sant Hilari de Sacalm a la comarca de La Selva, es situa a l’extrem nord-oriental 

de la Serralada Prelitoral, i queda inclòs íntegrament dins el massís de les Guilleries. Consta de 

5.591 habitants al 2018 i un àrea de 83.3km2 (https://www.santhilari.cat/). Popularment és 

coneix com la vila de les 100 fonts degut a l’elevat nombre de surgències d’aigua englobades 

en el seu terme. 

El relleu és muntanyós principalment orientat cap al Sud i amb vessants de pendents 

pronunciats predominats per boscos típicament mediterranis. Els punt més elevat es situa al 

cim de Sant Miquel de Solterra amb 1203 m i el més baix al nord del terme amb 350m. La 

major part de la xarxa hídrica està formada per torrents i rieres les més importants de les quals 

són la riera d’Osor i la riera de Querós, que drenen l’aigua vers la conca del Ter. Els cabals 

màxims es donen a l’hivern degut a l’aportació de la fusió de la neu de les cotes més elevades. 

Mentre que a l’estiu es minimitzen fins al punt que els torrents amb conques de drenatge poc 

extenses poden presentar-se secs. 
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Figures 1 i 2 Comarca i municipis de la La Selva i Terme municipal i relleu de Sant Hilari de Sacalm  Font: 
blanesaldia.cat i ICGC 

A nivell geològic, tot el massís de les Guilleries està format per substrat Paleozoic de la unitat 

estructural major de la Conca de l’Ebre. Està construït per diferents tipus de roques 

metamòrfiques i ígnies d’aquesta època. En tot el terme afloren granitoides representats per 

diferents tipus de roques ígnies plutòniques i hipabissals emplaçades durant el Carbonífer i el 

Permià. De manera menys abundant, apareixent també afloraments de metasediments de les 

Guilleries metamorfitzats durant el Carbonífer (IGC-ICC, 2010; IGC-ICC, 2013; ICGC, 2015a). 

Cal destacar que tot el massís de les Guilleries és travessat per un conjunt de falles generades 

durant el Neogen responsables de l’elevació del massís i produïdes per la intensa activitat 

geològica de la zona. (IGC-ICC, 2010) 

Per últim, el sòl està predominat per cobertes de masses forestals de boscos mediterranis 

perennifolis a les zones baixes i alzinars a les zones elevades i als vessants obacs. També hi ha 

presència de comunitats caducifòlies com la roureda i la fageda, i castanyedes provinents 

d’antigues plantacions antròpiques a més de plantacions de coníferes per damunt els 800m. Al 

voltant de les rieres predomina la vegetació de ribera mesclada amb plantacions de plàtans, 

pollancres i robínies. Els cultius són molt poc abundants malgrat ocasionalment es troben 

zones de prat originades per conreus abandonats (CCSelva, 2016a i 2016b). En aquest sentit, la 

majoria d’hàbitats del terme es cataloguen com d’interès comunitari. 

 

3.2 Hidrogeologia 

Segons dades de l’ACA (2002a) el sistema proveeix una recàrrega anual de 50 Hm3 les quals 

sustenten diversos aqüífers de les depressions circumdants. Dins la zona es detecten diverses 

depressions piezomètriques, de les quals la més destacada és produïda per les empreses 

envasadores situades al terme (ACA, 2002a; Otero, et al., 2006). 
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La zona d’estudi es troba en un context hidrogeoquímic complex degut a la diversitat de 

materials aflorants i a l’estructura tectònica malgrat hi predomina el sistema granític  del 

Montseny-Guilleries que sustenta la major part de reservoris d’aigua subterrània i de 

superfície de recàrrega dividit en tres unitats diferents formades per sauló, granit fissurat i 

granit fracturat. 

El substrat paleozoic no presenta grans reservoris d’aigua en la zona degut a la seva baixa 

permeabilitat, malgrat això dona lloc als relleus muntanyosos que constitueixen importants 

zones de recàrrega ja que el sauló que el conforma permet elevades taxes d’escolament 

superficial. 

Finalment el substrat d’al·luvials quaternaris està constituït per aqüífer al·luvials associats a les 

grans rieres conformant unitats hidrogeològiques independents. Tot i així són de poc interès ja 

que presenten volums relativament petits (Menció, et al., 2018). 

L’hidroquímica de les aigües de la zona d’estudi és analitzada en més detall en l’estudi. Tot i 

així, a termes generals, l’ACA (2002a) defineix que les aigües del massís del Montseny-

Guilleries presenten un marcat caràcter bicarbonatat càlcic. 
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4. Material i mètodes 

4.1 Dades de l’estudi 
Les dades utilitzades en aquest estudi han estat cedides per la Càtedra de l’Aigua, Natura i 

Benestar de la Universitat de Girona-Universitat de Vic. Es tracta de dues campanyes fetes 

entre el més de Gener i el mes de Juny de 2017 i 2018 respectivament de les fonts marcades 

dins el catàleg de fonts dins el terme de Sant Hilari de Sacalm. El mostreig s’ha dut a terme 

durant la primavera ja que és quan les mostres presenten una millor mescla de les 

precipitacions anuals i per tant estan més lliures de variacions estacionals (Mas-Pla, et al., 

2013) malgrat el mostreig s’ha concentrat a inicis d’aquesta. En la primera campanya es van 

mostrar un total de 26 fonts i en la segona 91. Posteriorment han estat analitzades al 

laboratori per tal de conèixer els valors químics i isotòpics de deuteri i 18O que presenten. En 

tot l’estudi es treballarà en miliequivalents / litre per simplificar els nombres. 

 

 
Figura 3 Fonts conegudes dins el terme de Sant Hilari. Font: Creació amb QGIS 

4.2 Tipificació de l’aigua de les fonts 

Primer de tot es descriuran els tipus d’aigües que presenten les fonts mostrejades per tal de, 

un cop feta la recta, poder identificar aquelles que no presenten recàrregues locals o estan 

afectades per processos evaporatius o de tipus antròpics. S’ha començat realitzant una anàlisi 

estadística inicial mitjançant els programes RStudio i SPSS. S’ha fet un anàlisi factorial de 

components principals per tal de detectar dependències entre les substàncies presents que 

puguin ajudar a explicar de quin tipus d’aigües es tracta i quins processos han patit. 

A continuació i mitjançant el programa Sigmaplot, s’han representat gràficament i s’han 

analitzat les relacions entre els ions majoritaris i els que poden influir en la tipologia de les 

aigües. Concretament s’han representat les relacions del sodi, sulfats i magnesi amb la resta de 

ions majoritaris, les relacions entre carbonats, fluor i calci i finalment l’alcalinitat i la 

conductivitat respecte sulfats, carbonats, pH i clorurs. 
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Finalment s’ha representat un diagrama de Pipper, i s’ha contrastat amb els usos del sòl i la 

geologia de cada font per tal d’agrupar els diferents tipus d’aigües. 

 

4.3 Definició d’altituds 

De cada font es disposa de l’altitud mesurada al moment del mostreig, i de les coordenades. 

Per tal de triar quina alçada dins l’àrea de recàrrega de les fonts és la més representativa, s’ha 

creat una base de dades de GIS mitjançant QGIS i s’han delimitat les àrees de recàrrega de 

cada una. Seguidament mitjançant el model d’elevacions de 15x15 de l’Institut Cartogràfic i 

Geogràfic de Catalunya, s’han extret les alçades màxima, mínima (cota de la font), mitjana, 

mediana, i alçada més present. 

 Finalment s’ha calculat mitjançant SPSS 

la correlació entre cada una de les 

alçades i els dos isòtops per determinar 

quina s’ajusta millor a l’alçada de 

recàrrega real. 

 

 

 

 

4.4 Elaboració de la recta meteòrica i recta altitudinal 

S’ha definit la recta meteòrica local per la zona de Sant Hilari i s’ha analitzat per tal de detectar 

possibles dades errònies i així obtenir el model més representatiu i amb una correlació més 

alta. 

S’han comparat els cabals mesurats amb l’àrea de recàrrega per detectar fonts amb fluxos 

profunds, i errors en la delimitació de les àrees de recàrrega. S’ha determinat l’excés de 

deuteri i s’ha avaluat la distància que mesura la distància entre cada mostra i la recta 

meteòrica global i s’han avaluat les diferents alternatives com ara les composicions químiques, 

la geologia, els usos o les tipologies de les respectives fonts en aquells casos en que 

s’allunyaven significativament. També s’han tingut en compte processos d’evaporació que 

puguin haver modificat les proporcions isotòpiques: indicis d’estacionalitat en les dades, etc. 

Finalment, a partir de dades subministrades per La Universitat de Barcelona s’ha definit la 

recta meteòrica local per tota l’àrea del Montseny i Les Guilleries, i s’ha calculat el gradient 

isotòpic altitudinal tant per el 𝛿2H com per l 𝛿18O. A partir d’aquesta recta, s’ha provat 

d’identificar l’altitud de recàrrega d’un seguit de mostres de pous de l’aqüífer profund de La 

Selva i plana d’Osona. 

Figura 4 Àrees de recarrega de la font de l’Euga i 
circumdants. Font: Creació amb QGIS 
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4.5 Ètica i sostenibilitat 

Amb aquest estudi, es pretén adquirir noves dades i coneixements sobre el funcionament del 

sistema hídrics dels massissos de les Guilleries i el Montseny, per tal de poder dur a terme una 

gestió més eficient i sostenible d’aquest. Amb els coneixement de l’estructura i el 

funcionament de la xarxa hídrica, es pot valorar més profundament els seu estat i fer-ne 

previsions de futur més acurades i per tant veure quines accions s’han de dur a terme per tal 

de preservar-lo. Durant el treball no s’ha realitzat cap acció pràctica que hagi pogut fer cap 

impacte ambiental ja que el mostreig i l’anàlisi químic no s’han inclòs. 

A nivell de ètica, tots els materials utilitzats i referències han estat citats correctament 

respectant-ne l’autoria i sobretot s’han mencionat les institucions que han facilitat les dades 

per a l’estudi. 
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5. Resultats i discussió 

5.1 Anàlisi hidroquímica i de cabals de les fonts de Sant Hilari 

En l’estudi preliminar de les mostres s’ha dut a terme un anàlisi factorial de components per 

tal de veure com es relacionen les diferents substàncies químiques. S’ha detectat que les 

agrupacions més destacables es presenten aplicant una rotació amb mètode Varimax. Com es 

pot observar en la taula 1 els ions analitzats s’agrupen en tres components. En un primer s’hi 

troben els ions de calci, magnesi, sodi, potassi, fluorur i bicarbonats procedents d’un sistema 

calco-carbonatat, en el segon els de sodi, potassi, clorur i fluorur més relacionat amb minerals 

de tipus igni. Els sulfats són presents als dos grups però amb baixa correlació, probablement 

se’ls podria relacionar amb els nitrats ja que en aquesta àrea hi ha casos de contaminació per 

nitrats (Menció i Soler, 2018). Finalment en l’últim, s’agrupen clarament els isòtops de l’estudi 

de manera que queda destacat que no hi ha relació directa entre els isòtops i la resta de ions. 

             

Taula 1 Matriu de components de l’anàlisi factorial dels químics presents a les aigües de Sant Hilari de Sacalm 

A partir d’aquest examen preliminar, s’han representat gràficament els diferents components 

per trobar relacions i dependències entre els components de les aigües i seguidament un 

diagrama ternari de Pipper mitjançant els quals s’han tipificats els diferents tipus d’aigües. 

Les representacions químiques s’han fet amb una simbologia referent als tipus de geologia de 

la zona de les fonts mentre que els colors s’han posat prèviament representant els diferents 

tipus d’aigua a nivell hidroquímic que s’han diferenciat a partir de les gràfiques i el diagrama 

ternari. 

Matriz de componentes rotadosa

,952 ,120 -,077

,778 ,520 ,002

,436 ,812 -,155

,521 ,466 ,013

,972 -,063 -,051

-,034 ,909 -,163

-,014 ,598 ,274

,792 ,029 -,147

-,035 ,014 ,982

-,146 -,034 ,953

Ca

Mg

Na

K

HCO3

Cl

SO4

F

dO

dD

1 2 3

Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 5 iteraciones.a. 
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En la figura 5 es detecta una relació evident entre els ions de clorur i sodi, que mostra la 

tendència a augmentar i disminuir simultàniament. Es detecta un conjunt de mostres que es 

desvien de la tendència general amb nivells de clorurs més elevats que la resta a la vegada que 

les tres fonts picants mostrejades apareixen totalment separades amb baixos nivells de clorur i 

alts de sodi. Les figures 6 i 7 mostren la relació entre els ions de sodi i sulfats i clorur i sulfat 

respectivament. En ambdós casos les mostres es comporten de manera similar mostrant una 

tendència d’augment proporcional de 3:1. Es torna a detectar un grup per sobre el conjunt 

general que coincideix amb el de la figura 6, a la vegada que es poden assenyalar algunes 

mostres amb nivells més alts de sulfats que la resta. 
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Figura 5 Relació entre els ions de clorur i sodi a les 

mostres de fonts de Sant Hilari de Sacalm 

Figura 6 Relació entre els ions de sodi i sulfats a les 

mostres de fonts de Sant Hilari de Sacalm 

Figura 7 Relació entre els ions de clorur i sulfats a 

les mostres de fonts de Sant Hilari de Sacalm 
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En les figures 8 i 9 es pot observar una clara relació de dependència positiva entre els ions de 

calci i bicarbonats amb el magnesi quasi bé de 1:1 malgrat el magnesi augmenta lleugerament 

més suaument. Es tornen a destacar clarament les fonts picants fora del conjunt global. En la 

figura 9 es detecten dos grups amb nivells inferiors de magnesi que la resta formats per les 

mateixes mostres que presentaven desviació en les figures 5, 6 i 7. 

També es destaca una marcada relació positiva entre els ions de bicarbonats, calci i fluor que 

es podria atribuir a un mateix origen o procés però són poc rellevant per a la caracterització de 

les mostres. No s’han detectat relacions rellevants referents al pH, alcalinitat i clorur de sodi, ni 

tampoc amb la conductivitat. 
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Figures 8 i 9 Relació entre els ions de calci i magnesi i carbonats i magnesi respectivament a les mostres de fonts de Sant Hilari de Sacalm 
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Per últim en el diagrama de Pipper (Figura 10) s’han diferenciat 6 grups diferents d’aigües. En 

vermell s’han destacat les tres fonts picants ja que tenen unes característiques completament 

diferent a la resta de mostres. En turquesa un grup de mostres d’aigües clarament clorurades, 

que concorda amb el grup de mostres separat del conjunt en les figures 5, 6, 7 i 9. En groc un 

grup de mostres sulfatades malgrat no presentar nivells excessivament alts de sulfats, que 

concorden amb el segon grup destacat de les figures 6, 7 i 9. En blau fort un grup de molt 

reduït de mostres totalment bicarbonatades. Finalment es troben dos grups poc diferenciats 

entre ells, en violeta mostres bicarbonatades amb tendència sodicopotàssica i en taronja 

bicarbonatades càlciques. En aquestes últimes es pot endevinar un grup amb una concentració 

de clor lleugerament més elevada (marcat en taronja clar). 

No s’ha detectat cap relació rellevant entre el tipus d’aigua i la geologia i els usos del sòl 

circumdant de la zona de mostreig, malgrat cal destacar que són poc variats. 
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Figura 10 Diagrama ternari de Pipper de les mostres de fonts de Sant Hilari de Sacalm 
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Per a l’estudi dels cabals de les 

fonts, cal tenir en compte que el 

mostreig s’ha fet en primavera, 

època on els fluxos d’aigua 

augmenten en les zones 

muntanyoses per el desgel de la 

neu. El cabal de la majoria de fonts 

és relativament uniforme (figura 11) 

amb un valor mitja de 7,3 L/min 

malgrat es detecta una font (SH054) 

amb un valor clarament allunyat de 

la resta (77 L/min) juntament amb 

tres punts més amb valors 

notablement elevats. La font SH054 

es troba al costat d’un curs d’aigua 

superficial gran i probablement estigui alimentada per un flux subterrani provinent de fora la 

seva àrea de recàrrega. A la Figura 12 es pot observar que no hi ha una linealitat clara entre 

l’àrea de recàrrega i el cabal de les fonts el qual hauria de ser més o menys proporcional pel 

que algunes podrien estar alimentades per fluxos subterranis alternatius i per tant tenir una 

concentració isotòpica no dependent de l’alçada de la zona de la font (Custodio, 2009). 

 

5.2 Anàlisi isotòpica de les fonts de Sant Hilari i Montseny 

Abans que res, per tal de determinar quina alçada atribuïda a cada font és més representativa 

de l’altitud de precipitació, s’ha calculat la correlació entre les diferents alçades recollides i els 

dos isòtops per tal de detectar la major linealitat entre els dos factors. D’aquesta manera s’han 

reduït les alçades a màxima, mínima, mitjana i mediana de l’àrea de recàrrega i s’han tornat a 

calcular amb un model més precís. 
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Figura 11 Representació dels cabals de les fonts de Sant Hilari de major a menor 

Figura 12 Diagrama de dispersió cabal – superfície àrea de 

recàrrega per les fonts de Sant Hilari 
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  𝛿2H 𝛿18O 

Mínima -0,485 -0,551 

Màxima -0,508 -0,596 

Mitjana -0,498 -0,587 

Mediana -0,496 -0,582 

D’aquesta manera, com s’observa a la taula 2 el model amb una major linealitat en ambdós 

casos és el que conté les alçades màximes de cada àrea de recàrrega.  

Degut a això s’han hagut de descartar quatre fonts ja que no s’ha pogut definir clarament la 

seva àrea de recàrrega sigui per ser urbanes o per trobar-se en zones topogràficament molt 

complexes. Aquestes són les SH002, SH120, SH176 i SH188.  

Un cop triada l’alçada s’ha procedit a la representació de la línia meteòrica local i al gradient 

altitudinal mitjançant la correlació entre els dos isòtops i entre cada isòtop i l’alçada de les 

fonts.  

La primera representació obtinguda 

(figura 13), mostra una clara desviació del 

model global. Com es pot veure les 

mostres de la campanya de 2018 

(rodones) semblen representar una recta 

paral·lela al model global mentre que les 

mostres de la campanya de 2017 

(triangles) creen una recta desviada. Això 

es pot explicar degut a les diferències 

climàtiques durant els dos anys, ja que la 

primavera del primer va ser 

marcadament humida amb fortes 

precipitacions i grans nevades tant la 

humitat de l’ambient com l’aportació d’aigües del desgel desplaçar les proporcions d’isòtops 

cap a la dreta per l’augment de molècules més pesades, que són les primeres en desgelar.  En 

vista d’això s’ha considerat prescindir de les mostres de la campanya de 2017 ja que són 

poques i estan clarament marcades per el component d’estacionalitat de manera que no són 

representatives de la recta meteòrica local del massís.  

Per tal de millorar el model, s’han buscat fonts que es desplacen de les correlacions entre les 

alçades i els isòtops diferenciant els usos del sòl, la geologia i la hidroquímica de cada font per 

tal de detectar possibles desviacions en algun tipus concret de fonts però no s’han observat 

diferències destacables. 

 

Taula 2 Correlacions de Pearson entre les 

diferents alçades i els isòtops de les fonts 

mostrejades a Sant Hilari de Sacalm. 
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Figura 13 Recta meteòrica local de Sant Hilari de les 

campanyes de 2017 i 2018. Els cercles representen les 

mostres de 2018 i els triangles les de 2017. 
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 S’ha fet el mateix procediment marcant les 

fonts que presentaven cabals incoherents 

amb la seva àrea de recàrrega i que per 

tant podrien tenir entrades d’aigua 

alternatives. A baix a l’esquerra (figura 14) 

es poden veure tres mostres allunyades 

que corresponen a les fonts picants de 

falles regionals, en vista d’aquesta desviació 

i a la reiterada evidència de valors 

diferenciats de la resta, s’ha decidit no 

utilitzar-les ja que poden probablement 

tinguin una proporció isotòpica modificada 

degut a l’aportació de diòxid de carboni 

característica d’aquest tipus de fonts 

(SH056, SH058 i SH059). La resta de 

mostres allunyades de la recta no es poden relacionar amb cap patró o causa significativa de 

manera que amb l’anàlisi del 𝛿2H en excés, es revisarà més acuradament quina importància 

tenen en el model. 
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Figura 14 Alçada - 𝛿18O amb les mostres amb cabals fora 

de la mitjana marcades. En blau es representen les fonts 

amb cabals dins la mitja i en vermell les fonts amb cabals 

allunyats del conjunt. 

Figura 15 Recta meteòrica local del massís de les Guilleries 2018 comparada amb la recta meteòrica 

global. 
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En la figura 15 es representa la recta meteòrica local del massís de les Guilleries. Com es pot 

veure la recta va paral·lela a la recta meteòrica partint de diferent ordenada a l’origen. Tot i 

així es pot detectar una diferència de pendent probablement ocasionada per mostres que han 

patit evaporació, modificació per la humitat ambiental, etc. (Clark i Fritz, 1997). La recta té un 

r2 de 0.3814 cosa que confirma la correlació entre els isòtops. 

En les figures 16 i 17 es pot veure com el gradient altitudinal consta d’una marcada linealitat 

més clara en el 𝛿18O que en el 𝛿2H, malgrat s’observa un núvol de punts més dispers a la dreta 

dels dos gràfics, cal tenir en compte que l’escala representada és molt petita per als valors més 

baixos de 𝛿2H cosa que indica que la precisió de les mostres és prou acurada. 
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Al determinar l’excés de 𝛿2H es pot observar la desviació entre les mostres analitzades i la 

recta meteòrica global. En una recta meteòrica representativa les mostres haurien de 

distribuir-se en certa linealitat ja que malgrat la desviació per causes estacionals o regionals 

que puguin mostrar el pendent de la recta hauria de ser el mateix (Jimenez-Martinez, 2008). 

En les figures 18 i 19 malgrat la correlació de les mostres no es presenta completament lineal 

no mostra cap dada significativa que ajudi a eliminar les mostres que poden modificar el 

model. Les mostres sospitoses de processos d’evaporació o de tenir fluxos d’entrada d’aigua 

Figures 16 i 17 Respectivament, rectes altitudinals dels isòtops 𝛿
18

O i el𝛿
2
H al massís de les Guilleries 

Figures 18 i 19 Representació del test de deuteri en excés amb 𝛿
2
H i 𝛿

18
O respectivament per la recta 

meteòrica del massís de les Guilleries. 
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alternatius, es troben repartides uniformement en el núvol de punts pel que s’ha decidit no 

extreuren cap i concloure amb la recta final ja representada. 

Recta meteòrica del massís de les Guilleries:  𝛿2H = 6,14006692 𝛿18O + 0,8957865     (2) 

Recta altitudinal del 𝛿2H:   Altitud = -53,7236287 𝛿2H -1478,7923      (3) 

Recta altitudinal del 𝛿18O:   Altitud = -385,185611 𝛿18O -1935,3608     (4) 

 

Finalment s’han utilitzat les dades de fonts d’altres àrees dels massissos del Montseny i 

Guilleries cedides per la Universitat de Barcelona per crear la recta meteòrica de tota l’àrea de 

recàrrega, que pugui aplicar-se al les mostres de les depressions circumdants. 

A aquestes dades se’ls han aplicat els mateixos anàlisis que a les de Sant Hilari per descartar 

dades no representatives i finalment s’ha representat la recta meteòrica local de la figura 20 i 

les pertinents rectes altitudinals de les figures 21 i 22. 
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Figura 20 Recta meteòrica local del sistema de recàrrega Guilleries-Montseny comparada amb la recta meteòrica global. 

Figures 21 i 22 Respectivament, rectes altitudinals dels isòtops 𝛿
18

O i el𝛿
2
H al sistema de recàrrega Guilleries-Montseny 
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Figura 23 Representació del test de deuteri en excés amb 𝛿
2
H per la recta meteòrica del sistema de 

recàrrega Guilleries-Montseny. 

La recta meteòrica del sistema de recàrrega Guilleries-Montseny presenta un alt nivell de 

correlació amb una r2 de 0.878 en rodones es mostres les dades de Sant Hilari de conformen 

un núvol molt dens i en triangle les de la resta del sistema, que engloben un rang d’altituds 

bastant més gran. Malgrat la linealitat de la recta es poden veure un seguit de mostres 

desplaçades de la recta meteòrica local i que es situen sobre la recta global, cosa que modifica 

el pendent de la recta fent-la menys paral·lela a la global. Això podria ser a causa d’haver patit 

un procés d’evaporació, en el que les primeres molècules d’oxigen en gasificar són les menys 

pesades i per tant les del 16O per lo que les mostres es desplacen cap a la dreta o podrien 

pertànyer a cotes més baixes que la resta i per tant tenir entrades foranies a l’aigua infiltrada 

per precipitació (Carl i Firtz, 1997).  

Per el que fa a les rectes altitudinals, tenen una clara linealitat i no s’hi detecten dades 

rellevants allunyades del model. Les dues rectes mostren respectivament tenen una r2 de 0,46 

i 0.43 cosa que confirma la coherència del model en base a la dependència entre els dos 

isòtops. 
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Finalment s’ha realitzat el test del 𝛿2H en excés. En la figura 23 es pot veure com les mateixes 

mostres que es situaven desviades del conjunt de la recta apareixen altre cop separades del 

model general. Malgrat un cop extretes aquestes mostres queda un model més coherent i amb 

una correlació més elevada, un cop realitzada l’avaluació de la recta amb les mostres de pous 

dels aqüífers de les depressions circumdants, sembla que aquestes mostren poden ser 

explicades per el comportament de l’aigua dels pous de manera que de moment no s’han 

eliminat. S’explicarà en l’apartat 5.3. 

Així doncs les rectes s’han definit de la següent manera. 
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Recta meteòrica del sistema de recàrrega Guilleries-Montseny: 

𝛿2H = 6,48139081 𝛿18O + 3,60006223  (5) 

 

Recta altitudinal del 𝛿2H: Altitud = -60,7514658 𝛿2H - 1933,01889 (6) 

Recta altitudinal del 𝛿18O: Altitud = -419,536224 𝛿18O - 2336,76607 (7) 

 

5.3 Avaluació de la recta altitudinal en base a pous d’Osona i la Selva 

Les mostres utilitzades per al test de la recta altitudinal es reparteixen entre La Selva – Gironès 

i la plana d’Osona. Són mostres extretes de pous situats entre les cotes 70m i 220m, els de La 

Selva, i entre 400 i 900m, els Osona. Pertanyen tant a aqüífers profunds com superficials amb 

profunditats que van des de els 8m als 180m, que poden ser alimentats tant per recàrregues 

locals com regionals. 
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Primer de tot s’han representat les dades isotòpiques dels pous comparades amb la recta 

meteòrica global (GMWL). Com s’observa a la figura 24 les mostres es reparteixen més o 

menys linealment per sota la recta global. Tot i així es veu una clara diferenciació entre les 

mostres d’Osona (en tons blavosos) i les de La Selva (en tons violats). La posició geogràfica i 

l’altitud determina aquesta diferència ja que segons la distància amb el mar les mostres 

pateixen l’efecte de continentalitat (Jasechko, S. 2019) que significa que degut a la distància 

amb la zona d’evaporació, les masses de vapor d’aigua ja han patit processos de precipitació i 

quan arriben a l’interior les mostres són generalment més lleugeres. A més a més, es pot 

observar que algunes d’elles tenen tendència a desplaçar-se cap a la dreta, amb un pendent 

diferent al de les rectes meteòriques, cosa que indica que han patit processos d’evaporació 

abans de la infiltració en el subsòl (Clark i Fritz, 1997). 

Figura 24 Proporcions isotòpiques entre els pous de La Selva i Osona i la recta meteòrica global. 
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Al representar les mostres dels pous amb les mostres del sistema Guilleries-Montseny (figura 

25), s’observa una clara diferenciació entre les proporcions de 𝛿2H i 𝛿18O ja que les mostres 

estan desplaçades cap a posicions més lleugeres del 𝛿 18O, fins a l’altre costat de la recta. 

Per tal de determinar les altituds dels pous, s’utilitza la recta altitudinal del sistema de 

recàrrega Guilleries-Montseny que alimenta els aqüífers presents en aquestes depressions. Per 

a això es pot utilitzar la recta generada a partir del 𝛿2H o la generada a partir del 𝛿18O. És 

important tenir en compte l’evaporació, quan té lloc en condicions ambientals, té un efecte 

cinètic relatiu major pel 𝛿18O (Valencia, 2013) pel que pot mostrar desviacions més grans. Per 

aquesta raó en aquest estudi, tot i que també es va analitzar la relació amb el 𝛿18O, s’ha 

utilitzat la recta generada a partir del 𝛿2H. 

Figura 25 Proporcions isotòpiques entre els pous de La Selva i Osona, les mostres del sistema Guilleries –

Montseny i la recta meteòrica global. En verd i groc les mostres de l’àrea de recàrrega, en blau i violat 

dels dels pous de La Selva i Osona. 
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A l’obtenir les alçades de recàrrega de les mostres pous, calculades a partir del contingut 

isotòpic de les mostres i utilitzant la recta altitudinal (figura 26), s’observa que les mostres de 

La Selva es troben destacadament separades de les mostres dels pous de la plana d’Osona. A 

més a més, en els pous de La Selva apareixen algunes alçades negatives que denoten una 

lleugera desviació en la recta. Probablement aquesta desviació es deu a que alguns dels pous 

mostrejats pertanyen a l’aqüífer superficial i reben la recàrrega de les seves inmediacions. 

Aquests pous es situen a alçades al voltant dels 200 metres, alçades de recàrrega que queden 

fora del rang mostrejat al massís. 
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Figura 26 Alçades de 

l’àrea de recàrrega dels 

pous de La Selva (violeta) 

i la plana d’Osona (Blau). 

Figura 27 Comparació 

entre les alçades de 

recàrrega dels pous de La 

Selva i Osona i les seves 

pròpies cotes. 
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Com es pot veure en la figura 27 on es representen les alçades de recàrrega calculades i les 

cotes reals dels pous es pot observar com la majoria de les alçades són coherents. Es poden 

determinar pous que presenten recàrrega local inmediata i pous que presenten recàrrega 

regional provinent de les àrees muntanyoses dels voltans. 

Finalment, per tal d’entendre la desviació que presenten les mostres dels pous amb les 

mostres de les Guilleries i Montseny, s’han comparat amb el càlcul de l’excés de deuteri. 
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Possibles explicacions per aquesta separació podrien ser: la barreja amb aigües antigues 

(paleo-aigües) que haurien presentat condicions ambientals de recàrrega diferents a les 

actuals, i per això explicarien la diferència d’excés de deuteri, de les aigües recarregades 

actualment (les de les fonts de les Guilleries); o bé, que les aigües en algun punt del seu cicle, 

hagin patit processos cinètics que hagin modificat les proporcions dels isòtops, és a dir, que les 

característiques climàtiques de la zona de les Guilleries siguin diferents de la Selva i Osona (per 

ex., un percentatge més gran d’humitat ambiental). Però en cap d’aquests dos casos, s’hi 

observaria una separació tant delimitada, i hi hauria d’haver una mescla entre les aigües dels 

diferents orígens. 

Segons Jimenez-Martínez i Custodio (2008) i  Vilanova (2004), que analitzaven l’evolució 

mensual de l’excés de deuteri a la pluja (a l’estació de Barcelona i de Mas Badia, a l’Empordà), 

n’observen un increment durant els primers mesos de l’any fins a valors de entre 10 i 16, 

mentre que al juny baixa fins a entre 5 i 8. Les dades de les fonts de les Guilleries i del 

Montseny estan preses a inicis d’any i mostren valors entre 11 i 17 (figura 28). Aquest mostreig 

no permet veure l’efecte estacional en la recàrrega, i si durant els mesos de tardor l’aigua de 

les fonts presenta continguts isotòpics més similars als dels pous. En aquest sentit, la 

diferència en els resultats obtinguts podria ser deguda a l’estacionalitat del mostreig. 

Figura 28 Representació de l’excés de deuteri de les mostres dels pous de La Selva i Osona, i les fonts del 

sistema Guilleries-Montseny. 
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Finalment, el grup de mostres de fonts que a la recta meteòrica local del sistema de recàrrega 

Guilleries-Montseny (figura 20) que es mostraven desplaçades cap a la dreta, i que pertanyien 

a cotes més baixes (similars a les d’Osona o la Selva), presenten característiques més similars a 

les dels pous, contribuint a donar força a aquesta última hipòtesi. Aquestes mostres ens 

indiquen que existeixen recàrregues actuals amb les característiques de l’aigua dels pous, i que 

per tant, la diferència entre pous i fonts no seria deguda a la presència de paleo-aigües, sinó 

segurament, a la estacionalitat en la recàrrega. 
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6. Conclusions 

 The hydrochemical properties of Sant Hilari de Sacalm’s springs have been 

characterized and classified among five groups: CO2-rich springs; springs with a higher 

Cl- or SO4
2- proportions, HCO3

--Ca2+ and HCO3
--Na+; where the biggest group belongs to 

the HCO3
--Ca2+ type, in concordance with the ACA’s data. 

 Water’s hydrochemical components don’t show interactions with the isotopes 𝛿2H and 

𝛿18O. 

 CO2-rich springs should be avoided in isotopic studies with 𝛿18O due to its addition of 

oxygen. At the same time, continentality effect, evaporation before infiltration and 

humidity should be considered for future studies. 

 The data has been enough accurate for the development of the local meteoric water 

line for the recharge system of Guilleries-Montseny, however the precision of the 

model isn’t fair enough due to the seasonal variations. These variations have been 

higher than expected, and should be considered in future studies. 

 The recharge height for the wells in La Selva and Osona’s plain has been defined with 

fair enough accuracy despite the seasonality of the model. It shows that mainly the 

recharge of the superficial aquifers is local, while the deep aquifer ones present 

regional recharge that comes from the surrounding mountain areas. 

In conclusion, the local meteoric waterline for the recharge system of Guilleries-Montseny 

has been determined successfully; despite its precision is considered insufficient. 

I propose to develop a new study in this recharge system considering the seasonality effect 

of the area. I would do a sampling campaign over all the year to prove the deviation 

among the mountain samples and the wells is due to the period of sampling, and to 

develop a new model with a highest rate of precision. Also could be useful to analyze the 

carbon isotopes to discard mixtures with paleowaters. 
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