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L’Estany del Cagalell és una zona lacustre que va existir fins ben entrat el segle XIII, en el sector
triangular comprès entre les actuals Avinguda del Paral.lel, La Rambla i el C/ Sant Pau, en el barri del
Raval, a Barcelona.
Aquest conjunt d’estanys, ja que potser n’hi havia més d’un, està documentat històricament a través de
diversos textes medievals, i fou en la seva riba oest que es va instal.lar l’antic convent de Sant Pau del
Camp.
Probablement El Cagalell es va formar després de la darrera fase glacial, amb la conseqüent elevació del
nivell del mar, ara fa uns 18.000 anys, quan una barra de sorra litoral, aproximadament paral.lela al
lineament actual de la costa, va tancar la badia que s’havia format entre Montjuïc i el Mont Tàber, el petit
turó d’estrats Miocens sobre el que es va fundar la Barcino Romana.
En aquest estany es van dipositar llots argilosos, de color gris o negre, degut a l’abundant matèria
orgànica vegetal que es desenvolupava a les seves ribes i al seu fons. A l’estany anaven a parar diverses
de les rieres que creuaven la plana de la ciutat: la riera de Valldonzella, la de Magòria i la de la Creu d’En
Malla. Probablement també fou desviada al Cagalell la riera de Collserola, que és la de la Rambla, el
traçat precís de la qual encara ara és motiu de controvèrsia històrica.
Amb el temps, les pròpies rieres i l’acció de l’home van reblir l’antic estany, el qual, totalment dessecat,
ja no figura en els primers plànols de la ciutat del segle XVI.
En el decurs d’aquests darrers anys, Bosch & Ventayol GeoServeis S.L., ha tingut l’oportunitat de
perforar diversos sondeigs geotècnics en l’àmbit del Cagalell, la qual cosa ha permès obtenir mostres dels
sediments argilosos de l’Estany.

No estem encara en condicions de definir els seus límits precisos, però sembla evident que no s’extenia
més amunt de l’actual C/ Sant Pau. El límit sud-occidental creuava l’Avinguda del Paral.lel, i no està
massa clar el límit oriental, en el tram de La Rambla, ja que en sondeigs perforats al Passatge de La Pau, a

l’altra costat de l’avinguda, es detecten encara argiles negres lacustres, si bé aquestes podrien haver estat
sedimentades en un altre estany, separat del Cagalell per una franja de terres coïncidents amb l’actual
alineació de La Rambla.
Per la façana marítima, els sondeigs perforats a l’alçada del monument de Colón i en el propi Port,
detecten únicament sediments sorrencs litorals, probablement associats a la barra sorrenca que amb la
seva formació va crear la zona pantanosa del Cagalell.
Geològicament, el substrat del sector és format per sediments d’edat Pliocena, que se situen a
profunditats de l’ordre de 40 m. Per damunt es disposen sediments argilosos de coloració marró, amb
presència de graves subanguloses de pissarra a la seva base, pertanyents a dipòsits de peudemont del Pla
de Barcelona, d’edat Pleistocena.
Els sediments pròpiament lacustres del Cagalell, es desenvolupen entre els 7 i 15 m de profunditat sota
l’actual superfície aproximadament, i el centre de l’Estany, o al menys el punt amb màxima acumulació
de sediments, se situa al voltant de la cruïlla entre l’avinguda de Les Drassanes i el carrer Nou de La
Rambla.
Els metres superficials estan formats per argiles marrons, amb intercalacions de sorres i graves,
associades a l’etapa de colmatació de l’Estany, i també per rebliments històrics posteriors al segle XIII.
Fa uns anys, i com a fruit d’una col.laboració, que voldriem més persistent, amb la Universitat de
Barcelona, es varen datar vàries mostres dels sediments lacustres. Les argiles negres contenen matèria
orgànica, i, fins i tot, s’hi intercalen petites acumulacions de restes vegetals, susceptibles de ser datades
amb el Carboni C14. El resultat va oferir una edat de 8.500 anys B.P. per a la mostra de 15 m de
profunditat, equivalent a una cota absoluta de -9.0 m sota el nivell del mar.
Pel que fa a la geotècnia, queda clar que aquests sediments són geològicament molt recents, i donat el seu
caràcter argilós, es pot intuir d’entrada un comportament geotècnic mediocre.
Els sondeigs perforats i els assaigs de laboratori efectuats en mostres inalterades, indiquen que es tracta
d’argiles i argiles llimoses amb poca fracció detrítica (més del 90 % passa pel sedàs nº 200), i que la seva
plasticitat és de tipus mig a alt, amb límits líquids compresos entre 45-60 i límit plàstic entre 24-27. Es
classifiquen doncs com a CL-CH a la taula U.S.C.S.
La humitat és superior al límit plàstic, h=30-40%, i el grau de saturació és proper al 100%, ja que el nivell
freàtic a la zona se situa cap als 4.5 m sota la superfície.
El contingut en matèria orgànica oscil.la entre 2-5%, si bé, en algunes franges de gruix centimètric, es fa
palesa una major concentració de restes vegetals, i és probable que el contingut en matèria orgànica se
situi cap al 20-30%.
La densitat natural és propera a 1.90 Tm/m3, amb una densitat seca de 1.50 Tm/m3.
La compacitat de les argiles grises del Cagalell, definida per la seva resistència a la compressió simple, és
moderada en els trams centrals i inferiors, ( qu= 0.5-1.2 kg/cm2), però les argiles superiors, així com les
argiles marrons de colmatació superficial presenten valors més elevats qu= 1.5-3.0 kg/cm2, definint un sòl
compacte a molt compacte.
En els edòmetres es detecten índexs inicials de porus situats a l’entorn de e0=1.0, amb coeficient de
compressibilitat verge Cc= 0.2-0.3, (edòmetres portats fins a pressions de 16-32 kg/cm2, efectuant una
branca de descàrrega als 2.0 kg/cm2). En conseqüència s’obté un coeficient Cc/(1+e0)=0.10-0.15 coherent
amb el detectat en sediments argilosos igualment recents del delta del Llobregat.
Les argiles són normalment consolidades a partir de 7-8 m sota l’actual superfície, però estan
sobreconsolidades a cotes superiors, especialment les argiles marrons de la colmatació sedimentària de
l’estany. L’índex de preconsolidació OCR és de fins a 3 en els nivells més superficials.

Aquest fenomen de preconsolidació superficial, que coincideix amb la major resistència a la compressió
simple, és geotècnicament important, ja que permet la presència d’una franja superior de terres,
relativament poc deformable.
Les causes de la preconsolidació són, d’una banda el descens del nivell freàtic des del moment de la
sedimentació, una carbonatació incipient dels sediments, i probablement també, el pes dels edificis que
successivament han ocupat la zona, amb un entramat urbanístic molt dens.
Els edificis antics, han pogut ser fonamentats superficialment, merces precisament als nivells
preconsolidats superiors. Per a càrregues relativament reduïdes i fonaments de petita dimensió en planta,
la dissipació de pressions en profunditat és ràpida, i als nivells argilosos grisos hi arriben petits
increments de càrrega, la qual cosa es tradueix en assentaments tolerables.
Per a edificis moderns, amb càrregues més grans, s’ha de fer un estudi precís dels assentaments, ja que la
consolidació de les argiles lacustres podria donar lloc a moviments d’una certa importància.

També s’ha de fer una anàlisi dels assentaments en el cas de fonamentar amb llosa, ja que per les grans
dimensions d’aquestes, l’afecció del bulb de tensions a les argiles lacustres és important.
En els edificis amb soterrani, pot ser interessant la fonamentació amb llosa, ja que es crea un sistema
compensat, en el sentit que el pes de terres excavades compensa total o parcialment el pes global de
l’edifici, i en conseqüència es minimitzen els assentaments.
En el cas de dissenyar pilots, o bé aquests seran molt profunds, per tal d’intentar assolir el substrat
Terciari, o bé seran pilots que intentaran aprofitar-se del nivell de graves amb matriu argilosa que hi ha a
partir dels 22-25 m de profunditat.

