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RESUM 

 L’increment de la salinitat a les aigües subterrànies a prop de la zones de les explotacions 

mineres salines representa un problema ambiental amb moltes implicacions socio-

econòmiques. La part mitja de la conca del riu Llobregat i Cardener és un clar exemple 

d’aquesta problemàtica. En molts casos l’origen de la salinitat és dubtós, ja que pot provenir 

del contacte de l’aigua de l’aqüífer amb formacions geològiques salines naturals o per 

l’afectació  de les escombreres produïdes per l’explotació minera de potasses que es troba en 

aquesta regió. L’objectiu d’aquest treball és demostrar que el Ra pot ser un bon traçador per 

determinar l’origen de la salinitat de les aigües i complementar les analítiques químiques 

elementals i dels isòtops del sofre i de l’oxigen del sulfat (δ34SSO4 i δ18OSO4). La presència dels 

diversos isòtops del Ra en les aigües subterrànies dependrà de la geologia i del temps de 

residència de l’aigua dins l’aqüífer. L’anàlisi de XX mostres de la comarca indica que el 226Ra 

és el millor dels isòtops del Ra que permet diferenciar l’origen de les aigües subterrànies. 

  Paraules Clau: Ra; isòtops del sofre; Mineria Potàssica; Salinitat de les aigües 

RESUMEN 

El incremento de la salinidad en las aguas subterráneas cerca de la zonas de las explotaciones 

mineras salinas representa un problema ambiental con muchas implicaciones 

socioeconómicas. La parte media de la cuenca del río Llobregat y Cardener es un claro ejemplo 

de esta problemática. En muchos casos el origen de la salinidad es dudoso, ya que puede 

provenir del contacto del agua del acuífero con formaciones geológicas salinas naturales o por 

la afectación de las escombreras producidas por la explotación minera de potasa que se 

encuentra en esta región. El objetivo de este trabajo es demostrar que el Ra puede ser un 

buen trazador para determinar el origen de la salinidad de las aguas y complementar las 

analíticas químicas elementales y los isótopos del azufre y del oxígeno del sulfato (δ34SSO4 i 

δ18OSO4). La presencia de los diversos isótopos del Ra en las aguas subterráneas dependerá de 

la geología y del tiempo de residencia del agua dentro del acuífero. El análisis de XX muestras 

de la comarca indica que el 226Ra es el mejor de los isótopos del Ra que permite diferenciar el 

origen de las aguas subterráneas. Palabras Clave: Ra; isótopos de azufre; Minería Potásica; 

Salinización de las aguas 

ABSTRACT 

The increased salinity in groundwater near the areas of mining salt is a problem with many 

environmental socio-economic implications. The middle section of the Llobregat and Cardoner 
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river basin is a clear example of this problem. The origin of the salinity is controversial, as it can 

be related to natural interaction with saline formations, or it could be caused from potash 

mine tailing in this region. The aim of this paper is to show that Ra is a good tracer to 

determine the origin of the salinity of the water and complement chemical analyzes and 

sulphur isotopes of oxygen and sulfate (δ34SSO4 & δ18OSO4). The presence of different isotopes of 

Ra in groundwater depends on the geology and the residence time of water in the aquifer. The 

analysis of 12 samples from the region indicates that 226Rn is the best of the Ra isotopes that 

can discern the origin of groundwater. Keywords: Ra; Sulphur isotopes; Potash mining; Water 

salinization. 

 

1.- INTRODUCCIÓ 
La comarca del Bages situada al nord de la 

província de Barcelona, té un tret 

diferencial en la geologia que és la 

presència de la conca potàssica catalana. 

Aquest fet ha estat molt important al llarg 

de la historia, sobretot en l’últim segle 

quan s’ha desenvolupat la mineria de la 

potassa als municipis de Cardona, Sallent i 

Súria. La presència d’aquesta tipus 

d’indústria ha aportat riquesa a la zona 

sent una de les més importants del país.  

 Aquesta explotació però, produeix un gran 

volum de residus en forma d’escombreres 

o runam salins sense impermeabilitzats 

prèvia. La dissolució de les sals dels runams 

salins amb l’aigua de la pluja i la infiltració  

en el subsòl, és una contaminació potencial 

d’aqüífers i rieres de la zona. Tot i això 

moltes d’aquestes fonts o surgències 

salines també poden tenir un origen 

natural que derivi del contacte de l’aigua 

dels aqüífers amb la capa de sals 

subterrànies. Algunes d’elles es troben a 

poca profunditat a causa del plegament o 

de falles que han elevat el terreny. 

La salinització de les aigües és un problema 

especialment greu a la conca dels rius 

Llobregat i Cardener ja que aquesta, 

serveix per abastar a una de les regions 

més poblades del país que són les 

comarques de la província de Barcelona 

(Ribera, 2009) 

S’ha de tenir en compte que algunes 

surgències salines són recollides pel 

col·lector de salmorres abans d’incorporar-

se al riu Llobregat. D’altres però, són 

tributaris directes cap al riu Llobregat i tot i 

el poc cabal que tenen la suma de totes 

elles afecta negativament el riu (Ribera, 

2001). 

2.- OBJECTIUS 
En aquest treball no s’avalua el problema 

final sinó que s’intenta aportar una tècnica 

innovadora que permeti identificar l’origen 

del problema i determinar la diferència de 

l’origen de la salinització de les aigües de la 

zona. 

Primer de tot s’ha realitzat un estudi de 

camp per identificar diferents localitzacions 

on hi ha aigua salada d’origen natural, 

altres afectades per la clara contaminació 

per la mineria o d’altres amb un origen 

incert. 

Seguidament es fan unes anàlisis a l’aigua 

que es podran dividir en tres parts 

principals amb la hidroquímica bàsica, els 

isòtops estables i els isòtops radioactius.  

Els isòtops estables ens aporten informació 

sobre l’origen de l’aigua. S’utilitzarà la 

mateixa metodologia emprada per Otero i 

Soler l’any 2002. 

La composició isotòpica de la majoria de 

compostos, entre ells el sofre, l’oxigen o el 
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deuteri, no estan afectades per els 

processos de dilució, absorció, adsorció o 

dispersió per transport, etc. Per aquest 

motiu, els isòtops estables s’utilitzen com a 

traçadors de l’origen de l’aigua. Dels 

diferents isòtops estudiats l’isòtop del 

sofre del sulfat (δ34S-SO4) és el que ha de 

tenir més rellevància ja que la seva 

avaluació permet definir clarament l’origen 

de la salinitat de l’aigua (Rovira, 2008). 

La diferència isotòpica dels materials 

sedimentaris de la conca potàssica ens 

permet distingir entre l’origen de la 

salinitat de les aigües. La unitat salina 

superior té un components isotòpics δ34S 

entre 10‰ i 14 ‰. Les aigües que es trobin 

dins d’aquests rang tindran un origen 

natural, ja que aquests sediments no són 

explotats per la mineria, trobant-se sempre 

en el subsòl (Otero i Soler, 2002).  

En canvi els materials de la unitat potàssica 

tindran uns rang isotòpics δ34S entre el 18 i 

el 21‰. L’aigua que es trobi en contacte 

amb els runams salins adoptarà aquests 

nivells isotòpics.  

La presència de fertilitzants agrícoles 

també pot contribuir a la salinització de les 

aigües, ja que l’agricultura és una 

important activitat econòmica a la zona. Els 

fertilitzants poden fer variar localment els 

resultats del δ34S canviant els valors 

isotòpics de les aigües (Vitòria et al., 2004).  

L’objectiu principal del treball és avaluar la 

utilitat del Ra com a traçador de l’origen de 

la salinitat de les aigües. 

El Ra és un element radioactiu que es troba 

en la matriu geològica del subsòl. És un 

metall alcalino-terri que és insoluble en 

aigua dolça però que augmenta la seva 

solubilitat en aigua salada.  

Quan l’aigua del aqüífer es trobi en 

contacte amb l’aigua d’una determinada 

salinitat, els isòtops de radi es 

desabsorbiran per formar RaCl2, ja que 

l’intercanvi catiònic és major en aigües 

amb un alt contingut del Cl (Li et al., 1977). 

La presència de capes de sal en diferents 

profunditats hauria de comportar 

l’enriquiment de Ra tant en les aigües 

contaminades com en les aigües d’un 

origen natural. 

L’ús dels diferents isòtops de Ra hauria de 

poder diferenciar els orígens de les 

diverses aigües mostrejades ja que el 

temps que triguen en produir-se a 

l’aqüífer, relacionat amb el període de 

semidesintegració dels diversos isòtops del 

radi, són molt diferents. 

Els isòtops amb els temps de desintegració 

de períodes prou llargs només seran 

incorporats per aquelles aigües 

subterrànies que tinguin un temps de 

residencia prou elevat com per absorbir-los 

i augmentar-ne la concentració respecte a 

les aigües amb un recorregut més curt en 

l’aqüífer. 

La hipòtesis introduïda en aquest projecte 

es basa en el període de semidesintegració 

del 226Ra que és de 1600 anys, i que per 

tant, es trobarà present en aquelles aigües 

subterrànies que hagin estat en contacte 

amb la roca mare i que s’hagin salinitzat 

durant el seu recorregut dins de l’aqüífer. 

Per contra, el radi dissolt en l’aigua 

provinent dels lixiviats dels residus miners 

no hauria de tenir altes concentracions de 
226Ra, ja que els seu temps de residència en 

l’aqüífer és menor i no tindria prou temps 

per enriquir-se. 

Per contra, aquells isòtops amb un període 

de desintegració petit (224Ra i 223Ra) es 

produiran molt ràpidament a la matriu de 
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l’aqüífer o del runams i per tant la seva 

presencia en els diversos tipus d’aigua 

hauria de ser més o menys abundant 

(Webster et al., 1995). 

3.- ZONA D’ESTUDI 

La zona d’estudi es concentra als municipis 

de Súria, Sallent, Sta Maria d’Oló, 

Balsareny, Santpedor i Avinyó.  

Es recolliran 12 mostres de piezòmetres, 

fonts i surgències. Es divideixen en 7 grups: 

1.- Les tres mostres de la vall de Conangle 

(Balsareny) 

2.- La font de Cal Lluçà i el piezòmetre de 

Riu d’Or (Santpedor). 

3.- El torrent salat d’Avinyó i la font salada 

d’Oló pertanyen al grup Naturals. 

4.- Cal Trist (Súria). 

5.- Polígon de l’Illa (Sallent). 

6.- Els piezòmetres de la vall de Soldevila. 

Zona 0 i Soldevila (Sallent) 

7.- Piezòmetre de Fusteret. 

 

4.- METODOLOGIA 
 

1.-HIDROQUÍMICA 

La conductivitat elèctrica i la temperatura 

és va mesurar in-situ en el moment de la 

recollida de mostres. 

La concentració dels elements ha estat 

analitzada pel laboratori dels Centres 

Científics i Tecnològics de la Universitat de 

Barcelona. 

Abans de les anàlisis les mostres són 

filtrades amb un filtre Milipore de 0,2µm o 

de 0,45µm depenent del l’element a 

analitzar. 

La concentració dels anions han estat 

analitzats per cromatografia líquida d’alt 

rendiment HPLC (High Performance liquid 

Chromatography). 

La concentració dels principals cations ha 

estat determinada mitjançant 

espectrometria d’emissió plasma-òptic 

acoblat inductivament (ICP-OES) model 

Perkin-Elmer Optima 3200 RL. 

L’amoni s’analitza mitjançant 

espectrometria amb un aparell ALPKEM, 

Flow Solution IV.  

Elements traça: Es mesuren mitjantçant 

espectrometria d’emissió plasma-massa 

acoblada inductivament (ICP-MS) model 

Perkin Elmer Elan 6000. 

Per als carbonat, bicarbonats i clorurs s’han 

analitzat per tritiació amb un aparell 

METROHM 702 SM Titrino. 

2.- ISÒTOPS ESTABLES 

La tècnica utilitzada per analitzar els 

isòtops de l’hidrogen, (1H i 2H) el deuteri i 

els isòtops de l’oxigen (16O i 18O) és 

l’espectrometria de masses de relació 

isotòpica (Isotopr Ratio Mass Spectrometry 

o IRMS). La determinació de la composició 

isotòpica de l’oxigen de l’aigua (δ18O) s’ha 

realitzat per equilibri amb CO2 i la del 

deuteri (δD) per piròlisis en un forn de 

Carboni acoblat en flux continu amb un 

IRMS2. 

El sofre del sulfat s’ha determinat per un 

mètode de flux continu, amb un 

analitzador elemental acoblat a un 

espectròmetre de masses de relació 

isotòpica (EA-IRMS). L’oxigen del sulfat es 

determina mitjançant un analitzador 
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termoquímic acoblat a un espectròmetre 

de masses de relació isotòpica.  

La composició isotòpica ha estat analitzada 

pel laboratori dels Centres Científics i 

Tecnològics de la Universitat de Barcelona. 

 

3.- ISÒTOPS RADIOACTIUS 

Per a l’anàlisi del Ra dissolt es van utilitzar 

volums de 10L. L’aigua es va filtrar a través 

de columnes amb uns 25g (pes sec) de 

fibra acrílica impregnada d’òxid de 

manganès (fibra de Mn).  

Les activitats de 223Ra i 224Ra són mesurades 

amb un detector alfa de coincidència 

retardada RaDeCC (Radium Delayed 

Coincidence Counter). El calibratge del 

sistema és duu a terme al Laboratori de 

Radioactivitat Ambiental de la UAB 

sistemàticament a través de mesures 

periòdiques de fibra estàndard amb 

activitat conegudes de Ra223 i Ra224. 

Les activitats de 226Ra 228Ra s’analitzen per 

espectrometria gamma amb un detector 

de Ge en configuració de pou de baix fons. 

Aquestes mesures permeten la 

determinació  del 226Ra i del 228Ra. Les 

fibres de Mn s’incineren en una mufla a 

820 ºC durant 16 hores (Charette et al., 

2001) per tal de preparar la geometria del 

detector gamma. La fibra incinerada es 

tritura, s’homogeneïtza i s’emmagatzema 

en vials de polietilè. Els vials van ser 

segellats i emmagatzemats durant tres 

setmanes per aconseguir l’equilibri secular 

entre el 226Ra i els fills de vida curta. 

 

5.- RESULTATS i DISCUSSIÓ 
Per a la interpretació dels resultats, aquest 

treball es basa ens l’estudi de Otero i Soler 

(2002). Les dades estan diferenciades entre 

mostres amb un origen de la salinitat 

natural provinent de la interacció natural 

de les aigües i el substrat geològic, altres 

provinents dels lixiviats dels runams 

miners.  

1.- HIDROQUÍMICA 

La hidroquímica de la zona es caracteritza 

per presentar elevades concentracions de 

clorurs i sulfats. Els cations amb una 

concentració més elevada són el sodi, el 

potassi i el magnesi. 

Els diagrames de les Figures 1 i 2 ens 

agrupen les mostres en tres grans grups. 

Les mostres del grup A faran referència a 

les que tenen un origen de la salinitat 

natural. Les mostres del grup B seran les 

que procedeixin de zones mineres actives i 

les del grup C provindran dels lixiviats dels 

runams de mines inactives (Otero i Soler, 

2002). En les mostres estudiades la majoria 

tindran valors en el grup A i tant sols les 

mostres de la Vall de Soldevila es trobaran 

clarament en el grup B. Els nivells baixos de 

magnesi respecte els elevats de potassi que 

presenta la mostra de Conangle Baix 

indicaran la influència dels lixiviats de 

l’escombrera inactiva (Otero i Soler, 2002). 

2.- ISÒTOPS DEL SOFRE I L’OXIGEN DEL 

SULFAT 

Per a disminuir l’afectació de la dilució de 

les mostres, s’utilitza l’anàlisi bi-isotòpica 

δ34S-SO4 i δ18O-SO4 que ens permetrà 

determinar l’origen de la salinitat de 

manera inequívoca (Otero y Soler, 2002, 

2003). Les mostres amb valors de δ34SSO4= 

18 a 21‰  corresponen al nivell de 

materials s’extreu de les mines, dins 

d’aquest grup s’hi poden distingir les 

mostres de Fusteret, Soldevila i Zona 0 amb 

elevades salinitats. 
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En canvi les mostres que tenen una δ34S 

compresa entre 10 i 14 ‰ provenen de la 

unitat de l’halita superior indicant l’origen 

natural d’aquestes ja que aquesta unitat de 

sals no és explotada per l’empresa minera 

(Figura 3). les mostres Illa i Conangle Baix 

mostren valors intermedis entre els miners 

i els naturals posant en evidencia una 

barreja entre salmorres naturals i mineres. 

Les mostres de Conangle Alt i Mig tenen 

uns valors de δ34S entre 2 i 4‰, indicant 

que els isòtops del sofre provindrien de 

fertilitzants amoniacals. Per contrari, els 

nivells de nitrats en aquestes mostres són 

molt baixos. Aquest fet, hauria de ser 

objecte d’estudis posteriors per tal de 

clarificar l’origen del sulfat d’aquestes dues 

surgències. 

3.- ISÒTOPS RADIOACTIUS: EL Ra 

Degut al curt període de semidesintegració 

del 224Ra, la seva producció i incorporació 

en l’aigua de l’aqüífer pot variar 

significativament.  

  
Figura 1. Representació de la concentració de magnesi 
respecte la concentració de sodi.  Les mostres de color 
negre pertanyen a l’estudi (Otero y Soler, 2002) i són 
comparades amb les d’aquest projecte, simbolitzades de 
colors. 

Figura 2. Diagrama sodi versus potassi. Les mostres de color 
negre pertanyen a l’estudi (Otero y Soler, 2002) i són 
comparades amb les d’aquest projecte, simbolitzades de 
colors. 

 
Figura 3. Rangs de composició isotòpica del sofre i l’oxigen del sulfat.  

També s’hi indica la composició isotòpica dels fertilitzants NPK i amoniacals. 
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La mostra de Conangle Baix prové de 

l’antiga escombrera de Vilafrunys la qual va 

separar l’halita de la silvinita mitjançant 

processos de cristal·lització fraccionada 

produint  uns continguts d’argiles molt més 

alts que la resta d’escombreres mineres de 

la regió.  Aquestes argiles desabsorbirien 

l’isòtop 224Ra en salinitats elevades. En 

aquest cas el 224Ra ens confirma que el 

piezòmetre de Conangle Baix està 

influenciat per residus miners (Figura 4). 

Tenint en compte que el 228Ra té un temps 

de semidesintegració de 5,75 anys podria 

diferenciar l’origen de la salinitat, però la 

mostra d’Avinyó actua com la resta i no ens 

aporta una informació diferenciadora al 

respecte. Així a Santa Maria d’Oló on els 

materials salins afloren just al costat de la 

font, posant de manifest que les aigües es 

salinititzen de manera natural molt a prop 

de la font, i per tant que el 228Ra 

desabsorbit no ha tingut temps de 

desintegrar-se (Figura 5).   

L’estudi del 228Ra es pot complementar 

amb la composició isotòpica de l’aigua 

(δ2O-H2O) que ens podria permetre tenir 

una idea aproximada de l’alçada de 

recàrrega i que pot aportar explicacions 

segons el temps i l’alçada de recàrrega de 

l’aqüífer de la font. 

El 226Ra té un període de semidesintegració 

del de 1600 anys, i que per tant, es trobarà 

present en aquelles aigües subterrànies 

que hagin estat en contacte amb la roca 

mare i que s’hagin salinitzat durant el seu 

recorregut dins de l’aqüífer (Figura 5 i 7). 

En els resultats s’observa que el 226Ra 

mostra dues tendències (Figura 7).  

 

Figura 4. Representació del 
224

Ra en funció de la conductivitat elèctrica. 

Figura 5. Concentració de 
228

Ra en funció a 
226

Ra. 
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Això permet diferenciar entre dos grups de 

mostres ja que el 226Ra és molt elevat en les 

mostres d’Oló i Avinyó les quals 

comprenen les considerades fonts naturals, 

Les de Riu d’Or i Cal Lluçà que tenen valors 

molt elevats que permeten afirmar el seu 

probable origen natural. Per tant, aquests 

resultats permetran corroborar la hipòtesis 

del treball, indicant que el 226Ra pot ser útil 

com a traçador de l’origen de la salinitat. 

Per poder discriminar millor entre els 

diferents isòtops es pot emprar les 

concentracions de Bari dissolt que s’han 

obtingut en els elements traça i els 

quocients dels diferents isòtops del Ra. El 

Ba té un comportament fisicoquímic molt 

similar al Ra, però no es pot regenerar ja 

que és un element estable. Així, si 

considerem concentracions altes de Ba ens 

indica que la matriu del propi aqüífer 

permet la desabsorpció tant de Ba com de 

Ra.  

La utilització del quocient Ba/226Ra 

aconseguim determinar que el component 

natural de les mostres de Santpedor no és 

complet  i que per tant poden actuar com a 

aigües de barreja, cosa que també 

s’observa en la Figura 3 i 6, on els valors de 

 Santpedor queden entre la unitat 

potàssica i la unitat d’halites naturals.  

 

Figura 6. Diagrama  
226

Ra/Ba
 
versus δ

34
S-SO4. 

Figura 7. Comparació de 
226

Ra
 
en funció del δ

34
S-SO4. 
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6.- CONCLUSIONS 
 

Els resultats demostren que la utilització de 

l’isòtop del sofre i de l’oxigen dels sulfats 

(δ34S-SO4 i δ18O-SO4) són molt útils per 

estudiar la procedència de la salinitat a les 

diferents surgències salines que s’han 

estudiat (Figura3). 

El 226Ra és el radioisòtop que ha 

proporcionat més informació més rellevant 

sobre l’origen de les diverses mostres. Les 

diversos graus d’enriquiment de 226Ra en 

les diverses mostres indicarien que aquest 

radionúclid estaria molt més enriquit en 

aquelles mostres amb un origen natural, 

mentre que aquelles mostres influenciades 

per la mineria tindrien concentracions 

relativament baixes. Tot i que caldria 

confirmar aquesta hipòtesi amb més 

mostres, l’ús de 226Ra representaria una 

nova metodologia de treball per 

discriminar l’origen de la salinitat i 

diferenciar entre els orígens naturals i 

miners de les diverses aigües dels subsòl de 

la comarca del Bages. 

Aquests resultats són importants per 

determinar l’impacte dels residus miners 

en el medi, aportant noves informacions 

sobre l’origen de la contaminació. L’ús 

d’aquests radionúclids permetria a la 

indústria minera conèixer si les 

concentracions de salinitat present a 

l’aqüífer es responsabilitat de la pròpia 

indústria, i per tant permetria millorar el 

tractament dels seus residus i disminuir el 

seu impacte envers el medi ambient. 

Disminuir la salinitat a la conca del riu 

Llobregat és important per a la població de 

tota la província de Barcelona, que 

s’abasteix d’aquesta aigua. Per tant, 

l’increment de la contaminació, en aquest 

cas l’elevada salinitat, s’ha de controlar i 

reduir en la mesura del que sigui possible. 

7.- FUTURES LÍNIES D’ESTUDI 
 

1.- L’anàlisi de l’aigua salada als municipis 

d’Oló i Avinyó durant un rang temporal 

d’un any per identificar variacions de la 

concentració isotòpica. 

2.- Redissenyar la zona de mostreig 

ampliant el nombre de mostres per a 

poder discriminar millor l’origen i incloure-

hi altres isòtops estables com el quocient 
86Sr/87Sr per avaluar la influència dels 

fertilitzants a la zona (Vitòria et al., 2004). 

3.- Fer un seguiment temporal dels 

piezòmetres afectats pel runam de 

Vilafrunys, el qual està restaurat i així 

comprovar l’èxit i/o eficiència de la 

restauració realitzada. Comparar els 

resultats amb anàlisis de les aigües 

subterrànies del municipi de Cardona on 

els runams miners són reutilitzats per a la 

producció de sal comuna. 

4.- Ampliar l’estudi a piezòmetres profunds 

per tal de determinar l’ús del radó com a 

traçador. 

5.- Analitzar l’afectació de la salinitat en el 

medi natural a la vall de Soldevila, 

Conangle i la riera d’Hortons i comparar-ho 

amb la zona d’Avinyó i Santa Maria d’Oló 

on la salinitat és natural. Dissenyar un 

protocol de restauració del medi afectat. 
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