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Resum 

A principis de l’any 2011 l’empresa EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental) va 

construir una bateria de tres espigons i “krainers” (murs vegetals) mitjançant tècniques 

d’ecoenginyeria al braç principal de l’illa del riu la Tordera per tal de protegir el talús del 

marge dret durant les avingudes. A més, amb aquestes actuacions també es volia 

afavorir la sedimentació de sorres entre els espigons facilitant així el creixement de la 

vegetació de ribera en el nou espai de deposició de sediments un cop consolidats. 

Aquestes obres es van dur a terme gràcies a una subvenció de l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA). 

Pocs dies després de la finalització dels espigons es va produir un episodi de pluges 

que va donar lloc a una avinguda extraordinària entre els dies 12 i 17 de març amb un 

cabal punta de 185 m3/s. La crescuda es va produir abans de que els materials 

tinguessin temps per consolidar i la vegetació pogués arrelar bé. En aquest episodi 

l’aigua es va endur la terra vegetal estesa recentment, es va emportar part de les 

feixines col·locades en els espigons, es van buidar parcialment els espigons plens de 

sorra i es va escapçar l’espigó situat més aigües avall. Aquest treball vol investigar les 

causes de falliment de l’espigó d’aigües avall, estudiar els canvis morfològics del 

dipòsit de sediments i el comportament dels espigons durant les avingudes. 

A partir de les fotografies i dades facilitades per l’empresa EGAM i l’ACA s’ha analitzat 

l’evolució del dipòsit de sediments entre els espigons i mitjançant les ortofotos de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) s’ha evidenciat que els sediments acumulats al 

marge dret no són exclusivament fruit dels espigons, tot i que aquests han permès 

reduir la mobilitat del dipòsit i suavitzar la corba del marge dret.  

També s’ha estudiat l’estabilitat dels espigons i les causes probables de l’escapçament 

de l’espigó situat aigües avall. Es veurà que els espigons amb una estructura externa 

constituïda per troncs i un nucli tou format per sorres no han donat els resultats 

esperats ja que el creixement i arrelament de la vegetació és insuficient per estabilitzar 

el sòl. Actualment només l’espigó situat aigües amunt es troba en bon estat ja que 

l’espigó del mig va quedar fortament malmès en l’avinguda del març del 2013 i és 

susceptible a escapçar-se en la propera gran crescuda.  

A partir de manuals i fórmules empíriques proposades per diferents autors pel disseny 

d’espigons es mostra quines característiques haurien d’haver tingut els espigons per 

tal de millorar la seva eficiència. També es proposa una alternativa a la bateria dels 

espigons: rebaixar la llera del ramal secundari per descarregar el ramal principal no 

només en crescudes importants sinó també amb cabals baixos. D’aquesta manera 

s’evita que l’aigua es dirigeixi recte contra el marge dret que es vol protegir. 

Per últim, s’ha dut a terme un estudi del transport sòlid en el tram d’interès. A partir de 

fórmules i simulacions amb l’HEC-RAS s’ha pogut determinar el rang de volum de 

sorra traginada durant la crescuda del març del 2011 i s’ha demostrat que la majoria 

dels sòlids transcorren el sector d’estudi sense interactuar amb el riu, és a dir, sense 

sedimentar ni erosionar la llera. 

Paraules clau: espigons, vegetació, morfodinàmica, dipòsit de sediments, transport 

sòlid. 
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Abstract 

In early 2011 the EGAM company (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental) constructed 

a set of three groynes and "krainers" (wooden guide banks) using bioengineering 

techniques along the island's main branch of the Tordera river in order to protect the 

embankment on the right bank during floods. In addition, these structures induce 

sediment deposition between the groynes and contribute to the growth of vegetation in 

the new space once the sediments have consolidated. These constructions were 

carried out thanks to a grant given by the Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

A few days after the completion of the structures there was a heavy rain that caused a 

flood between the 12th and the 17th of March with a peak flow of 185 m3/s. The flood 

occurred before the materials consolidated and vegetation took root. During this flood 

the water removed the topsoil extended recently, took out part of the fascines placed in 

the groynes, removed partially the sand-filled structures and broke the tip of the 

groynes located downstream. The aim of this work is to investigate the main causes of 

the downstream groyne failure, study the morphological changes of the sediment 

deposit and the behavior of groynes during floods. 

The development of sediment deposit between groynes has been analyzed from the 

photographs and data provided by the EGAM company and the ACA. The orthophotos 

made by the Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) have shown groynes are not the 

main cause of the sediments accumulated on the right bank, however, they allowed to 

reduce the mobility of the sand deposit and to smooth the curve of the right bank. 

This work has also studied the stability of groynes and the main causes of the 

downstream located groyne failure. Furthermore, it has been demonstrated that this 

kind of groynes, with an external structure consisted of trunks and a soft core made up 

of sand, have not produced the expected results because the root growth capacity is 

insufficient to stabilize the soil. Currently, only the groyne situated upstream is in good 

condition since the middle groyne was heavily damaged during the flood of March 2013 

and is likely to fail in the next flood. 

Through manuals and empirical formulas proposed by different authors for the design 

of groynes is possible to define the features that groynes should have had so as to 

improve their efficiency. This study also suggests an alternative to groynes set: 

lowering the secondary branch of the river in order to reduce the flow rate in the main 

branch even with low discharges and thus prevent the straight direction of the water 

against the right bank we want to protect. 

Finally, the solid transport in the studied section has been analyzed. Using formulas 

and running simulations with HEC-RAS it is possible to determine the sediment volume 

range carried during the flood of March 2011. Moreover, the results have evidenced 

that most of the solids pass through the analyzed section without interacting with the 

river, neither causing sedimentation nor scour in the channel. 

Keywords: groynes, vegetation, morphodynamics, sediment deposition, solid transport. 
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Introducció 

Localització geogràfica: 

La Tordera és un riu de Catalunya amb una longitud d’uns 55 km de recorregut que neix al 

Montseny, entre les Agudes i el Matagalls, i desemboca al mar Mediterrani formant el delta de 

la Tordera entre Blanes i Malgrat de mar. La Tordera actua com a espai d’interès natural degut 

als espais agrícoles, les zones humides i espais inundables del seu entorn. De fet, gran part dels 

espais potencialment inundables i tot el curs baix de la Tordera formen part de la “Xarxa 

Natura 2000”.  

La zona estudiada es situa al braç dret del riu (zona indicada en groc en la figura 1.). L’any 1898 

es va produir una forta avinguda que va originar una illa fluvial que dividia el curs del riu en 

dos, el braç dret (el curs principal) i el braç esquerre [9].  

 
 

 

La conca de la Tordera 

La conca de la Tordera està situada en les províncies de Barcelona i Girona. Té una àrea de 894 

Km2 i es localitza al vessant sud-oriental del massís del Montseny. La conca discorre entre 

aquest massís i la serralada litoral fins a la desembocadura al mar, on s’acaba el Maresme i 

inicia la Costa Brava. 

La conca de la Tordera es caracteritza per la seva diversitat litològica i tectònica. Es poden 

trobar granodiorites en el massís Prelitoral i granits en el Litoral. A les valls, els sediments 

quaternaris omplen els dipòsits al·luvials que es troben encaixats en el substrat neogen de la 

depressió. La plana al·luvial, on hi ha situat el sector d’estudi, consisteix en sorres fines. 

La conca de la Tordera es pot dividir en tres subconques diferents en funció de les 

característiques geomorfològiques: 

Figura 1. Àmbit d’estudi, illa fluvial i braç esquerre. Ortofoto 2010. Font: ICC 
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- Subconca occidental de la Tordera: Aquesta subconca es caracteritza per tenir forma 

rectangular, rebre majors precipitacions que la resta de la conca i tenir una dinàmica 

torrencial. 

- Subconca de Santa Coloma: Es tracta de la part oriental de la conca, té una forma globular i 

allargada constituïda essencialment per granits. 

- Subconca part baixa: Fa referència a la part baixa del riu. Està formada per una gran 

esplanada amb relleus i pendents suaus. Aquesta subconca és la que rep menys precipitacions 

però la que assumeix les aportacions de les altres dues subconques. El nostre sector d’estudi 

es troba en aquesta subconca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia fluvial: 

La morfologia fluvial es refereix a l’estudi de les formes que presenten els llits fluvials i a la 

seva relació amb els processos fluvials d’erosió i sedimentació, on intervenen com a força 

activa els cabals circulants, i com a elements passius, els sediments del contorn del llit fluvial. 

En aquests processos, hi intervenen la forma i el pendent de la vall i la presència de la 

vegetació ripària. L’apartat de morfologia fluvial es pot dividir en els següents subapartats: 

 

Composició granulomètrica de la Tordera 

A partir dels estudi de la Dinàmica Fluvial de la Planificació de l’Espai Fluvial de la conca la 

Tordera [9] sabem que el tram mig de la Tordera està constituït per graves, i a més, hi ha un 

encuirassament de la llera del riu. Aquest fenomen es produeix quan la llera del riu té 

sediments amb granulometries esteses de manera diferent segons la profunditat. Com que el 

llit del riu està format per sediments de diversos diàmetres, cadascun d’aquests tindrà una 

Figura 2. Conca de la Tordera. Font: ACA 
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tensió crítica diferent, per tant, les partícules fines es mouran amb més facilitat que les 

grolleres de manera que si es parteix d’un material originalment ben barrejat, a mesura que 

transcorre el temps és d’esperar que al final la llera estigui constituïda per una quantitat de 

partícules grosses en la superfície major que la de partícules fines.  

 

Per altra banda, el tram baix  (on hi ha la zona d’estudi) es caracteritza per una granulometria 

molt més homogènia amb sorres grosses i graves fines sense cuirassa degut a les importants 

aportacions de sorres dels afluents d’Arbúcies i Santa Coloma. 

 

 

Descripció en planta de la xarxa fluvial 

Es refereix a la trajectòria que desenvolupa el riu en planta i que es pot observar a partir d’una 

ortofoto. 

Es poden definir tres tipus de traçats segons el valor de la sinuositat (relació entre la distància 

que separa dos punts al llarg de la part més profunda del riu i la distància en línia recta entre 

ells):   

 - Traçat recte: Són trajectòries on no s’observen corbes en la llera del riu. Aquesta tipologia de 

traçats es dóna quan el coeficient de sinuositat és inferior a 1,5, tot i que a la natura no és 

gaire habitual trobar rius rectes. 

- Traçat meandriforme: Es refereixen a traçats amb una sinuositat superior a 1,5 degut a les 

corbes del llit fluvial. S’ha demostrat experimentalment que un corrent d’aigua i sediments 

que circula amb un traçat recte dóna lloc a meandres si apareix una petita imperfecció de 

l’alineació recta o es produeix un accident que altera el traçat. Els meandres evolucionen 

desplaçant-se aigües avall i aprofundint les vores exteriors. El ritme d’aquesta evolució depèn 

de la resistència a l’erosió de les vores. 

- Traçat trenat: És aquell que es desenvolupa en trams d’elevat pendent o quan la càrrega 

sòlida és gran. Es caracteritza per tenir un curs d’aigua ample i poc profund que es divideix en 

diversos braços deixant illes intercalades i s’uneix cap a aigües avall i es torna a separar com si 

fossin trenes.  

Les dades que ens ofereix el document “Morfologia de 

la lleres” de la Planificació de l’Espai Fluvial de la 

conca la Tordera ens diuen que el coeficient de 

sinuositat està al voltant de 1,15 (1,14 en el sector 

d’estudi) en tots els trams sense que cap superi el 

valor de 1,5. En consegüent, no es pot afirmar que el 

riu sigui estrictament meandriforme però tampoc es 

pot dir que sigui de traçat rectilini ja que la sinuositat 

no està lluny de 1,5 i les fotografies aèries descarten 

aquest tipus de traçat. De fet, segons l’observació 

visual, la Tordera es pot classificar com a riu trenat. 
Figura 3. Morfologia trenada del tram baix 

de la Tordera. Fotografia EGAM. 
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Descripció longitudinal de la planta del riu 

El traçat longitudinal del riu 1 km abans d’arribar a l’illa de la Tordera vira suaument i pren la 

direcció sud-oest (figura 1.). Quan el curs arriba a l’illa es desvia pel braç principal (el dret), el 

qual descriu un arc de circumferència gairebé perfecte manifestant així l’artificialitat dels 

marges. Aquest gran meandre té un radi equivalent d’1km i un angle de gir de 120o de manera 

que el riu s’encara en la direcció est. Els dos marges del braç dret es troben canalitzats deixant 

un llit d’avinguda d’aproximadament 100 m. L’interior de l’illa està destinat a conreus, zones 

verdes i esportives i aplec d’àrids, activitats que presenten un baix risc de danys en cas 

d’avingudes. A més, el 2004 es va executar una bassa d’infiltració i laminació (projecte Life-

Medi Ambient) que contribueix a reduir el risc per afectació i danys durant les crescudes.  

Aigües avall de l’illa, després de que el curs principal del riu descrigui una suau corba de 45o en 

sentit del rellotge, hi trobem el pont de la N-II. 

El braç esquerre (figura 1.) del riu la Tordera es trobava abandonat fins el 2007. Aquell any es 

van dur a terme una sèrie d’actuacions que van permetre restituir les condicions de morfologia 

natural del braç esquerre i recuperar la seva funcionalitat, de manera que en cas d’avinguda es 

condueix part del flux en aquest braç secundari reduint el risc d’afectacions aigües amunt. La 

longitud del braç esquerre és d’aproximadament 2,5 km. 

 

Dinàmica fluvial: 

La dinàmica fluvial és el procés pel qual l’acció dels riu modifica d’alguna manera el relleu 

terrestre i el propi curs dels riu. El sector d’estudi es troba en un tram amb una intensa 

dinàmica fluvial degut a l’elevada mobilitat del fons. Existeixen moviments del fons de tipus 

transitori durant les crescudes, moviments de fons de tipus permanent, desplaçaments laterals 

amb erosió de les vores, etc.  

L’erosió transitòria és el descens del fons d’un riu durant la fase ascendent d’una crescuda 

seguit per una recuperació o ascens del fons durant la fase descendent de la crescuda. S’ha 

demostrat [1] que el fons de la Tordera pot experimentar erosions transitòries importants 

durant les crescudes, de fet, l’avinguda del gener del 2001 va donar lloc a fluctuacions del fons  

superiors a 1 m en alguns punts del tram baix de la Tordera. 

S’ha demostrat també [1] [2] que en el tram baix de la Tordera es desenvolupen formes de 

fons que poden elevar la rugositat de la llera (el coeficient de Manning pot ser superior a 

0,040). Per tant, es pot afirmar que les formes de fons són molt importants en aquest tram. 

Les formes de fons principals són les dunes. 

Pel que fa a la incisió de la llera cal esmentar que a partir dels anys 60 la Tordera va entrar en 

un procés d’erosió degut als canvis d’ús de sòl de la conca, les extraccions d’àrids i les obres de 

canalització i les obres que ocupaven l’espai fluvial. En alguns tram del riu es parla d’una incisió 

de 2,5 a 3,2 metres. Aquest descens ha influït considerablement en la dinàmica i la mobilitat 

del fons. Les canalitzacions del riu acostumen a provocar un estretament alterant l’equilibri del 
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riu. Per tal de restablir aquest equilibri es produeix un fenomen d’erosió general que dóna lloc 

a una disminució del pendent de la llera del riu. 

Les extraccions d’àrids provoquen l’enfonsament de la llera. Les extraccions van començar el 

1958. Entre el 1973 i 1987 es van produir les extraccions més importants de la història de la 

Tordera, sent aquesta, l’època de major descens del fons. El 1988 es van prohibir les 

extraccions d’àrids dins i fora del riu. Amb aquesta prohibició el procés d’erosió general ha 

patit una desacceleració, tot i així, la incisió segueix avançant, tot i que a un ritme més lent.   

 

Objectius: 

A principis de l’any 2011 l’empresa EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental) va construir 

tres espigons i murs “krainers” al marge dret del sector d’estudi per tal de potenciar la 

sedimentació de sorres i llims al revers dels espigons, desplaçar el flux d’aigua cap al centre del 

curs principal i protegir el talús del marge dret durant les avingudes. A més, també es volia 

afavorir el creixement de vegetació de ribera en el nou espai de deposició de sediments un cop 

consolidats. Aquestes obres es van dur a terme gràcies a una subvenció de l’Agència Catalana 

de l’Aigua (ACA) dins d’una convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de 

gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials. 

L’objectiu d’aquesta tesina consisteix en realitzar un seguiment periòdic del comportament 

dels espigons i “krianers” davant de crescudes, determinar les causes de l’escapçament de 

l’espigó situat aigües avall, analitzar quin paper han tingut les estructures en els canvis 

morfodinàmics que s’han produït des de la seva construcció i avaluar el transport sòlid en el 

sector d’estudi.  

Finalment es proposen millores i canvis en les estructures tenint en compte les observacions 

des de la seva construcció, els resultats obtinguts i les consideracions tècniques relatives a 

aquest tipus d’estructura. 
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Estudi morfodinàmic de la Tordera 
 

Introducció 

L’anàlisi morfodinàmica fluvial es refereix a l’estudi de les formes que presenten els llits fluvials 

i a la seva relació amb els processos fluvials d’erosió i sedimentació. En aquests processos hi 

intervenen molts factors, entre els quals destaquen el cabal circulant, les característiques dels 

sediments, la forma i el pendent de la vall i la presència de la vegetació. 

El riu transporta material que pot ser mogut i arrossegat per l’aigua. A diferència dels canals, 

els contorns del flux no són fixos, els fons i les vores del riu poden presentar acreixement per 

sedimentació o regressió per erosió. Els canvis es produeixen quan hi ha un desequilibri. Es pot 

considerar que un riu és un mitjà amb un flux bifàsic d’aigua i sediment (procedent del llit 

fluvial o de la conca). Quan aquest flux no presenta cap variació espacial o temporal, el riu 

aporta simplement aigua i sediments.  

El tram del riu Tordera que s’estudiarà es caracteritza per ser un riu de sorres amb una gran 

variabilitat (alta mobilitat del fons). A la Tordera tenim moviments de fons transitoris durant 

les crescudes i moviments permanents, com per exemple, l’erosió dels marges. Aquests 

moviments de terres han produït la incisió d’un dels braços en l’illa de la Tordera i la caiguda 

d’alguns ponts (provocada per erosió local en les piles dels ponts). Per tal d’analitzar i preveure 

els moviments del riu Tordera és necessari estudiar l’erosió general transitòria durant les 

crescudes, l’erosió general a llarg termini i els canvis morfològics de la planta del riu.   

S’ha demostrat que l’erosió general és 

deguda als canvis d’ús de la conca, 

extraccions d’àrids i obres de canalització i 

obres que han ocupat part de l’espai fluvial. 

En alguns punts, com per exemple el pont 

de la carretera de la N-II, a un centenar de 

metres del nostre sector d’estudi, la incisió 

arriba als 2,5 metres si es compara el perfil 

actual del riu amb el d’equilibri de 1910-

1924 [9]. Per altra banda, tot i que no es 

pot afirmar amb seguretat que el procés 

d’erosió hagi finalitzat, és d’esperar que  la 

tendència s’inverteixi amb la prohibició de les extraccions d’àrids. Pel que fa a l’erosió 

transitòria s’ha provat experimentalment que durant l’avinguda del 2001 amb un cabal punta 

de 206 m3/s l’erosió transitòria va presentar fluctuacions de fins 1 metre en alguns punts de la 

part baixa del riu [9]. 

En un riu es presenten dos tipus bàsics d’erosió general: la incisió de la llera i l’erosió lateral. 

L’equilibri de la llera està controlat pel balanç entre la càrrega de sediments dipositada i la 

capacitat de transport del flux (balança de Lane). Es diu que el fons es troba en condició 

d’equilibri en presència de transport de sediments quan no hi ha modificació en el perfil. Si per 

algun motiu tenim erosió en un tram del riu, per restablir l’equilibri el pendent de la llera haurà 
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de disminuir, i per tant, es modificarà el perfil del riu. Per altra banda, si el cabal unitari 

augmenta, per tal d’aconseguir l’equilibri es produirà també una disminució del pendent 

segons la balança de Lane. 

Per evitar problemes relacionats amb l’erosió de les ribes pot ser convenient la instal·lació 

d’espigons o altres obres que ajudin a l’estabilització i protecció dels marges. Els espigons es 

caracteritzen per tenir una certa pèrdua de càrrega hidràulica, però a la vegada, s’afavoreix la 

sedimentació en els espais entre espigons reduint l’amplada de la llera i suavitzant la curvatura 

del riu. Els espigons són dics transversals a la corrent encastats a la vora i amb un lleuger 

pendent sent la punta de l’espigó el punt més baix i l’encastament el punt més alt. L’objectiu 

d’aquests és desplaçar el curs del riu cap el centre, aquest redireccionament del flux provoca 

un descens de la llera, és a dir, una llera més profunda.  

Cal diferenciar les obres hidràuliques anteriors dels espigons utilitzats com a deflectors, 

aquests últims tenen la funció de redirigir el flux cap el centre de la llera. Aquesta acció té 

conseqüències aigües avall i permet augmentar la curvatura del thalweg per tal de millorar les 

condicions de navegació quan s’escau. 

Els krainers són un tipus de revestiment longitudinal fet amb material vegetal que pretén 

evitar l’erosió de la vora exterior, és a dir, la més exposada a l’erosió degut a la direcció de la 

corrent i del flux en corba. Per tal d’impedir un trencament o esllavissada del talús de la vora 

pot ser convenient protegir i estabilitzar la regió del marge amb màxima curvatura, estenent el 

revestiment aigües avall, ja que els majors calats i erosions s’acostumen a trobar aigües avall 

del punt de màxima curvatura (figura 5.). El mur viu tipus krainer s’ha utilitzat àmpliament en 

projectes de restauració fluvial i consisteix en un mur de gravetat format per un entramat de 

troncs de fusta que formen una estructura cel·lular. 

 

 

 

 

L’interior d’aquestes cèl·lules s’omple de terra i pedres i s’insereixen estaques vives i feixines 

que estabilitzen el talús amb l’arrelament. És important instal·lar els materials vius d’aquest 

tipus de mur durant l’època vegetativa. Les feixines es construeixen amb branques o estaques 

vives de diverses espècies de ribera, es col·loquen al peu dels talussos, permeten 

l’estabilització del sòl, disminueixen la velocitat de la corrent a la riba i afavoreixen la 

regeneració vegetal. Les feixines es lliguen entre sí amb filferros. La construcció dels krainers, 

Figura 5. Posició del revestiment longitudinal 
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malgrat ser una tècnica costosa permet l’estabilització de les riberes en condicions de forta 

erosió, de fet és capaç de suportar velocitats de fins a 5 m/s. 

La diferència funcional entre revestiment i espigons és que els primers són un mitjà passiu de 

resistència a l’acció erosiva, en canvi, els espigons protegeixen, i alhora, són capaços de 

transformar l’acció de l’aigua desviant el flux principal. En el cas de la Tordera, l’empresa 

EGAM va decidir optar per una combinació d’espigons i krainers.  

La instal·lació dels espigons col·locats per l’empresa EGAM pretenen aconseguir l’estabilització 

i la protecció dels marges fluvials enfront l’erosió. Alhora també es vol afavorir l’acumulació de 

sediments al marge dret de la riba, d’aquesta manera es redirecciona el curs del riu disminuint 

la seva curvatura, minimitzant el risc d’inundació de la zona propera al nucli urbà i, al mateix 

temps, recuperar un espai capaç d’assolir sistemes ecològics naturals de ribera i ajudar a la 

diversificació d’hàbitats per tal d’augmentar la seva biodiversitat. 

Els espigons executats per l’EGAM es van construir utilitzant materials inerts i vegetals vius 

procedents de l’entorn, totalment integrats al medi, i per tant, amb un baix impacte ambiental. 

Per dur-los a terme es van combinar tècniques ambientals i enginyeria d’estabilització i 

consolidació. La finalitat d’aquests espigons consistia en potenciar la sedimentació de sorres i 

llims al revers de l’estructura de l’espigó, desplaçant així, el flux d’aigua cap al centre del curs 

principal. A més, es volia propiciar que amb el temps es pogués desenvolupar vegetació de 

ribera en el nou espai de deposició de sediments un cop consolidats.  

És important esmentar que en la memòria 

del projecte [13] es considera dur a terme 

un sol deflector de 30 metres de longitud. 

Aquesta proposta va ser modificada per la 

mateixa empresa substituint el deflector 

per dos espigons de 20 m. Més endavant, 

després de rebre l’informe  de 

“Consideracions a la memòria de l’actuació 

de construcció d’un deflector a la llera del 

riu Tordera” de l’ACA, amb data el 10 de 

novembre de 2010, l’empresa EGAM 

proposà com a alternativa la instal·lació 

d’una bateria de 3 espigons de L = 15 metres de longitud i amb una separació 

d’aproximadament 2L = 30 metres. El canvi d’un deflector a una bateria d’espigons va ser 

encertat ja que per el cas de protecció de les ribes dels rius es recomana un mínim de tres 

espigons per obtenir resultats efectius. 

 

 

 

 

Figura 6. Deflector del projecte inicial. Fotografia EGAM. 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 13 

 

Els espigons presenten una forma triangular amb el costat aigües amunt en forma d’arc. 

D’aquesta manera es vol reconduir l’aigua cap el centre de la llera [13]. Els espigons s’orienten 

aigües amunt amb un angle respecte el marge de 45o per tal d’afavorir la deposició de 

sediments a la part posterior de l’estructura. L’empresa EGAM va preveure una sedimentació 

en una longitud aproximada de 30 metres a la part posterior dels espigons. Per tant, amb una 

bateria de 3 espigons es pretenia una longitud total d’uns 90 metres de deposició de 

sediments, espai que un cop consolidat afavoriria la vegetació de ribera i contribuiria a la 

diversificació dels hàbitats fluvials i a la creació de llocs de refugi de fauna. 

 

 

 

En els annexos es pot trobar un resum detallat sobre el procés constructiu dels espigons i les 

actuacions de revegetació de les estructures. Per a la redacció d’aquest annex s’han avaluat les 

fotografies proporcionades per l’empresa EGAM, l’”Informe de les consideracions de l’ACA 

sobre la memòria”, “L’informe final d’obra” i la “Memòria de l’actuació de construcció d’un 

deflector a la llera del riu Tordera” 

de l’EGAM. Es recomana al lector 

llegir l’annex 1 ja que permet 

entendre millor quins materials i 

formes tenen els espigons. A més, 

posteriorment s’estudiarà 

l’estabilitat dels espigons utilitzant 

les dades d’aquest annex. De totes 

maneres, en l’esquema de la figura 

de la dreta (figura 8.) es detallen 

les dimensions dels espigons. 

 

Figura 7. Esquema de la forma dels espigons i la zona de sedimentació. Esquema EGAM. 

Figura 8. Esquema i longituds de l’espigó. Esquema EGAM. 
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És interessant comparar la longitud dels espigons amb l’amplada total de la llera. Quan els 

cabals són suficientment grans per ocupar la plana d’inundació i el dipòsit de sediments (figura 

6.) l’amplada de la llera és d’uns 70 metres. Això significa que el quocient amplada llera- 

longitud espigó és de 5,2. És a dir, l’amplada de la llera és uns 5 cops més gran que la longitud 

dels espigons. 

Abans de continuar amb l’anàlisi morfodinàmica és important distingir els elements principals 

que constitueixen el tram d’estudi de la present tesina. En la següent pàgina es mostra una 

ortofoto (corresponent a l’any 2012) on s’observen els tres espigons, el krainer, el ramal 

principal per on circula el riu amb un cabal normal, el segon ramal per on l’aigua pot fluir en el 

cas d’avingudes, la illeta i el marge dret a protegir. Es recorda que l’àmbit d’estudi s’ubica al 

braç dret (no confondre els dos ramals amb els dos braços, figura 1.) 

Els espigons s’enumeraran de la següent manera: primer espigó (l’espigó situat aigües amunt), 

segon espigó (el que es troba al mig) i tercer espigó (el que està situat aigües avall). 
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Figura 9. Esquema de la disposició dels principals elements d’estudi. Ortofoto 2012 ICC. 
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Estudi morfològic a partir de fotografies terrestres 

Pocs dies després de la finalització dels espigons es va produir un episodi de pluges que va 

donar lloc a una avinguda extraordinària amb un cabal punta de 185 m3/s. Aquesta crescuda es 

va produir entre els dies 12 i 17 de març del 2011 i va ocasionar importants danys sobre les 

actuacions dutes a terme el mes anterior. L’avinguda es va produir abans de que els materials 

tinguessin temps per consolidar i els materials vegetals pugessin créixer i rebrotar. En aquell 

episodi l’aigua es va endur la terra vegetal estesa recentment, es va emportar part de les 

feixines col·locades en els espigons, es van buidar parcialment els interiors dels espigons i es va 

escapçar el tercer espigó (el col·locat aigües avall) produint-se el buidat dels materials al·luvials 

del seu interior. 

 

Per entendre millor el procés d’acumulació de sediments al voltant dels espigons i la seva 

evolució en el temps s’exposa una sèrie de fotografies proporcionades per l’empresa EGAM 

que evidencien els fenòmens de sedimentació durant l’avinguda i permeten comprendre quin 

paper han tingut els espigons en la formació del dipòsit de sediments (a l’annex 10 es poden 

veure els punts des d’on s’han fet les fotografies): 

 

 
Figura 10. Curs del riu abans de l’execució dels 

espigons. Zona dels espigons vita des d’aigües 

amunt. Fotografia EGAM.  

Figura 11. Vista dels dos primers espigons 

finalitzats. Fotografia EGAM. 

Figura 12. Avinguda que tingué lloc entre el 12 i 17 de març del 2011. Fotografia EGAM. 
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Després de l’avinguda es va observar una acumulació notable de sediments entre els primers 

espigons, de fet, en alguns punts, el dipòsit de sediments era de més d’un metre d’alçada 

(figura 14.).  

 

 

 

 

 

Figura 13. Els calats de l’avinguda eren superiors a l’altura dels espigons. 

Fotografia EGAM. 

Figura 14. Acumulació de sediments en el primer espigó. Fotografia EGAM. 

Figura 15. Acumulació de sediments al voltant del primer espigó al març. 

Fotografia EGAM. 
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L’empresa EGAM va considerar que la funció dels espigons va ser positiva durant la crescuda ja 

que se’ls hi atribuí la formació del dipòsit de sediments entre els espigons. D’aquesta manera 

es complia un dels objectius dels espigons: “Desviar el flux cap al centre de la llera, afavorir 

l’acumulació de sediments al revers de les estructures propiciant nous hàbitats per la flora i 

refugis per la fauna i minimitzar el risc d’erosió del marge dret proper al nucli urbà”. 

 

Tanmateix, no tots els espigons van respondre bé durant la crescuda. El tercer espigó, és a dir, 

el situat aigües avall, no va suportar l’avinguda i es va trencar per l’extrem produint-se el 

buidat del mateix. També es van buidar parcialment els dos primers espigons i part dels 

krainers: 

 

 

Un mes més tard es pot observar la nova morfologia del riu ja bastant consolidada. En la figura 

18. es pot percebre de manera ben definida la plana de sediments que s’ha format aigües 

amunt dels espigons. Cal distingir entre la zona inundable i el dipòsit de sediments aportats 

per la crescuda. Aquestes dues zones estan separades per un esglaó indicat amb una línia 

vermella. Malauradament en la figura 18. no s’aprecia gaire bé l’esglaó que permet diferenciar 

aquestes dues zones. Es pot observar aquest desnivell de terres en la figura 15. (on la zona 

inundable està enaiguada) o en la figura 19. El dipòsit de sediments adquireix la major 

amplada entre el primer i el segon espigó i es va estrenyent fins el segon espigó que té la 

punta en constant contacte amb l’aigua. Aigües avall del segon espigó s’aprecia que 

l’acumulació de sediments és paral·lela al marge dret. És important recordar bé la forma del 

dipòsit de sediments de la següent fotografia ja que serveix com a referència per a la 

comparació amb altres fotografies i entendre bé les modificacions de la vora dreta al llarg del 

temps.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tercer espigó escapçat. Fotografia EGAM.   Figura 17. Buidat del krainer. Fotografia EGAM. 

Figura 18. Dipòsit de sediments al voltant dels primers espigons el 8 d’abril. L’espigó 

del fons és el primer i el més proper és el segon. Fotografia EGAM. 
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Una altra fotografia interessant feta el 8 

d’abril del 2011 és la que es mostra a 

l’esquerra (figura 19.). La fotografia està 

feta aigües amunt del primer espigó i 

s’observa la gran quantitat de sediments 

acumulats al marge dret del riu. De fet la 

barra longitudinal que es va formar amb la 

crescuda arriba a cobrir part del krainer 

d’un metre d’alçada. També es percep 

l’esglaó a uns metres del marge dret que 

ens indica quina és la zona fàcilment 

inundable amb aigües altes. 

 

 

Comparant la següent imatge (figura 20.) amb la figura 14. s’observa que un mes més tard de 

la crescuda el nivell d’aigua ha baixat i els sediments no han augmentat. S’aprecia també 

l’esglaó que indica la zona inundable esmentada en els paràgrafs anteriors i que pot fer 

semblar que el dipòsit de sediments sigui més extens del real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al voltant dels espigons augmenta el gradient de velocitat de l’aigua i es genera una 

macroturbulència intensa. Aquesta turbulència pot ocasionar remolins o forts vòrtexs que 

poden provocar soscavacions com la indicada en la figura anterior. Aquest fenomen 

representa un problema d’estabilitat per l’estructura de l’espigó. Més endavant s’estudiarà el 

comportament dels espigons sotmesos a aquests mecanismes inestabilitzadors.  

Figura 19. Barra longitudinal, esglaó i krainer aigües 

amunt del primer espigó. Fotografia EGAM.  

Figura 20. Acumulació de sediments, esglaó i soscavació el 8 d’abril del 2011. 

S’observa el primer espigó. Fotografia EGAM. 
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En la fotografia del 23 de maig no es 

percep cap canvi substancial en la 

morfologia ni en la dinàmica del riu. 

Els dipòsits de sediments estudiats 

no han variat significativament la 

seva posició des de la crescuda del 

març del 2011. Tot i així, es pot 

observar que els sediments 

acumulats en el punt A, és a dir, a la 

part aigües amunt de la punta de 

l’espigó, han augmentat 

lleugerament si es compara la vora 

amb la de la figura 18. Per altra 

banda, s’observen rebrots de 

materials vegetals implantats en 

forma d’estaques i feixines afavorint la biodiversitat del bosc de ribera. No obstant, en la 

imatge també s’hi identifiquen rebrots de canya comú (Arundo donax). Una espècie invasora 

que s’estén amb facilitat i que evita el creixement dels rebrots d’espècies autòctones. El 

novembre del 2010 es va dur a terme l’eliminació dels rebrots de rizomes mitjançant la 

retirada mecànica de la canya seguida per l’arrencada manual dels rebrots per tal de evitar-ne 

la invasió i la recolonització de la zona.  

Un cop consolidats aquests canvis morfològics es pot intentar fer una primera avaluació dels 

resultats. A primera vista, sembla ser que els dos primers espigons han aguantat bé els 

esforços provocats per la crescuda tenint en compte que el material encara no havia 

consolidat. A més, s’ha creat un dipòsit de sediments entre els dos primers espigons i a aigües 

avall del segon sense que arribi al tercer espigó (figura 22.), per tant, l’objectiu de suavitzar la 

corba i protegir el marge dret de l’erosió s’ha complert parcialment ja que el dipòsit de 

sediments acumulats aigües avall del segon espigó és força petit. Per altra banda, la previsió de 

l’empresa EGAM era crear un dipòsit de sediments de 30 metres de longitud al revers de cada 

espigó, per tant, es pretenia formar un dipòsit de sediments total de 90 metres de longitud. 

Considerant que la longitud dels espigons és d’uns 9 metres, l’àrea total dels sediments 

acumulats previstos és d’aproximadament 810m2. En canvi, si es considera el dipòsit de 

sediments real a la part posterior dels espigons (no es tenen en compte els sediments 

acumulats aigües amunt del primer espigó ni les zones inundables) a partir de la batimetria del 

6-5-2012 (figura annex 47.), les fotografies terrestres i l’AUTOCAD es pot determinar que l’àrea 

del dipòsit de sediments entre el primer i segon més el dipòsit situat al revers del segon espigó 

és de 418m2 (figura 22.). En consegüent, es pot dir que el dipòsit de sediments és la meitat del 

que s’havia previst en el projecte. Tot i així, cal analitzar els canvis morfològics que es 

produiran amb cabals baixos, és a dir, en moments en què no hi ha crescudes. 

 

 

 

Figura 21. Plana de sediments el 23 de maig del 2011. 

S’observen els dos primers espigons. Fotografia EGAM. 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al juny del 2011, tot i ser època d’estiatge els cabals i el calat van augmentar i part de la plana, 

indicada en les figures anteriors com a inundable, va quedar parcialment submergida per 

l’aigua. En la següent fotografia s’aprecia com l’aigua es desplaça del centre de la llera cap al 

marge dret formant una morfologia trenada habitual en aquest tram de riu. 

 

 

 

 

Figura 23. Evolució de l’aigua en la plana de sediments aigües amunt dels espigons el 6 de 

juny del 2011. S’observa el primer espigó. Fotografia EGAM. 

Figura 22. Dipòsit de sediments acumulats aigües avall del primer espigó. 
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A més, durant el mes de juny i juliol es va dur a terme el procés de retalussament i revegetació 

en les zones on l’aigua es va emportar la terra vegetal estesa. També es tornà a retirar els 

rizomes de la canya invasora i es va intentar reparar el tercer espigó inserint-hi troncs al punt 

on s’havia trencat. Per últim, també es van reomplir les estructures amb graves i pedres en 

aquells punts on s’havia buidat: 

 

 

 

 

 

En la fotografia següent (figura 26.) és interessant observar la forma més o menys rectilínia 

que adopta la vegetació (senyalada en color verd). Aquesta línia indica la plana de sediments 

generada amb l’avinguda del març del 2011 ja que, tot i que no s’apreciï bé en la fotografia, la 

línia que forma la vegetació es situa en el lloc de l’esglaó que separa la plana de sediments 

acumulats i la zona que és fàcilment inundable. La franja vegetal també s’observa en la 

fotografia precedent (figura 25.) tot i que la vegetació no és tan abundant. En la Figura 25. els 

calats són suficientment elevats com per submergir la zona inundable pròxima al segon espigó. 

En canvi, en la figura 26. el riu circula en aigües baixes i ens permet observar la zona 

d’inundable sense aigua al voltant del segon espigó. Malgrat la disminució dels calats la 

Figura 25. Creixement de la vegetació durant l’agost del 2011. 

S’observa el primer espigó. Fotografia EGAM. 

Figura 24. Retalussament, sembra i reompliment de les estructures el 

juliol del 2011. S’observa el primer espigó.  Fotografia EGAM. 
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morfologia del dipòsit de sediments entre els dos primers espigons es manté inalterada, i 

gràcies a la franja vegetal ara és més fàcil d’identificar. 

 

 

Si es considera la línia de vegetació com l’element delimitador del dipòsit de sediments i es 

compara amb el dipòsit de sediments senyalat amb la línia vermella en la figura 18. es pot 

veure que el dipòsit de sediments s’ha eixamplat al voltant del primer espigó (en la figura 18. 

el dipòsit de sediments està en contacte amb la punta del primer espigó). No es pot atribuir 

aquest canvi morfològic a una crescuda ja que des de l’avinguda del març del 2011 no hi ha 

hagut cap altre episodi destacable. Aquest fenomen es deu a les actuacions de revegetació i 

reompliment dels espigons dutes a terme el juny del 2011: 

 

 

En consegüent, l’ampliació de la plana de sediments és fruit d’una activitat humana i no d’un 

canvi morfodinàmic del propi riu. Cal esmentar que la nova porció de sorres fruit de l’ampliació 

del dipòsit no és un pla horitzontal. Per comprovar-ho es considera la següent fotografia feta el 

4 d’agost del 2011 (figura 29.). En aquesta fotografia s’observa que el punt vermell ubicat a 

Figura 26. Franja vegetal a l’octubre del 2011. S’observa el primer espigó i part del segon. Fotografia 

EGAM. 

Figura 27. Primer espigó el 6 de juny del 2011. 

Fotografia EGAM. 

Figura 28. Primer espigó el 22 de juny del 2011. 

Fotografia EGAM. 
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escassos centímetres aigües amunt del primer espigó té pràcticament la mateixa cota que la 

de l’espigó ja que aquest es troba parcialment ensorrat. En canvi, el punt blau situat prop de la 

llera principal es troba a una alçada inferior. Es tracta, per tant, d’un pla inclinat amb una cota 

màxima al marge dret que arriba fins i tot a cobrir part del primer espigó (punt vermell) i una 

cota mínima a l’esglaó que limita la llera i el dipòsit.  

   

 

 

Durant el mes de novembre del 2011 hi van haver alguns episodis de pluja que van provocar 

un augment dels cabals del riu. En qualsevol cas, l’aigua aportada per les precipitacions va ser 

insuficient per a modificar la morfologia del riu ja que com es veurà més endavant els marges 

de la llera no es van veure alterats per aquesta crescuda.  

En la fotografia següent s’observa que els calats van ser prou elevats per cobrir part del dipòsit 

de sediments acumulats entre els dos primers espigons, de fet, l’aigua aconseguí circular entre 

els dos primers espigons. Tot i així, es pot percebre el límit entre la llera principal i el dipòsit de 

sediments perquè part d’aquests sediments no van quedar submergits per l’aigua, en la figura 

30. s’indica en vermell l’esglaó que separa el dipòsit de la llera del curs habitual del riu, 

aquesta línia coincideix amb la franja vegetal de la figura 26. Tot i que no es pot considerar una 

avinguda extraordinària, els cabals del novembre del 2011 van ser molt elevats i no van 

aconseguir desplaçar el dipòsit de sediments. Per tant, es pot dir que els espigons van 

funcionar bé durant el mes de novembre impedint nous canvis morfològics i moviments 

longitudinals del dipòsit de sediments consolidat des de l’avinguda del 2011. 

 

 

 

 

Figura 29. Punts de màxima i mínima cota del dipòsit de sediments a l’agost del 2011. S’observen els 

tres espigons. Fotografia EGAM. 
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Malauradament no es disposen de fotografies representatives entre el desembre del 2011 i 

l’abril del 2012.  

La fotografia feta a l’abril del 2012 on s’aprecien els dos primers espigons (figura 31.) es pot 

comparar amb la figura 32. (és la mateixa que la figura 18.) feta a l’abril del 2011 des de la 

mateixa posició. D’aquesta comparació s’observa que el dipòsit de sediments aigües amunt 

(indicada amb el número 1) no ha canviat pràcticament en un any, en canvi, aigües avall (zona 

senyalada amb el número 2) s’aprecia un procés d’erosió que ha comportat la reducció de 

l’acumulació de sediments. El dipòsit de sediments paral·lel al marge dret resultat de 

l’avinguda del 2011 ha disminuït considerablement la seva superfície. Aquest canvi morfològic 

és fruit d’un cabal baix i no pas d’una crescuda pròpia d’un episodi extraordinari de pluges.  

Considerant aquests fets es conclou que els efectes del segon espigó no han estat els esperats, 

ja que l’empresa EGAM va preveure una sedimentació amb  una longitud aproximada de 30 

metres a la part posterior de cada espigó, en canvi, el dipòsit de sediments generat durant la 

crescuda del 2011 està en procés de retrocés tal com mostren les fotografies. El que s’haurà 

d’estudiar a partir d’aquest moment és l’evolució de l’acumulació de sediments a la part 

posterior del segon espigó, cal determinar si el procés de regressió continua o estem en una 

situació d’equilibri. 

Per altra banda en la figura 31. s’observa que els espigons han tornat a patir un buidat parcial 

amb la crescuda del novembre del 2011. L’aigua va passar per sobre els espigons i va ser capaç 

d’emportar-se les partícules més fines de l’interior d’aquests. 

 

Figura 30. Crescuda del novembre. L’espigó del fons és el primer i el més proper és el segon.  

Fotografia feta per la Maite Pujal el 4 de desembre del 2011 . 
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Figura 31. Dipòsit de sediments a l’abril del 2012. S’observen els dos primers espigons. Fotografia 

EGAM. 

Figura 32.  Dipòsit de sediments a l’abril del 2011. S’observen els dos primers espigons. Fotografia 

EGAM. 
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En la fotografia de l’esquerra 

s’observa el tercer espigó ja reparat 

però buidat completament. Sota 

aquestes condicions no és capaç 

d’afavorir l’acumulació de sediments, 

tot i que el fet d’estar en contacte 

permanent amb l’aigua ha propiciat 

el creixement de vegetació frondosa 

al seu voltant. 

 

Des d’aleshores l’EGAM no ha dut a terme cap altra actuació en la zona d’estudi. En les 

properes imatges s’intenta analitzar l’evolució del dipòsit de sediments format en el revers del 

segon espigó. 

En l’estiu del 2012 la vegetació va créixer amb força dificultant la presa de fotografies però 

afavorint la consolidació del terreny amb l’estabilització de les vores mitjançant les arrels, ja 

que aquestes fixen el material sòlid i la vegetació interactua amb l’aigua oferint resistència  al 

flux facilitant la sedimentació de les partícules. A més, es compleix un dels objectius de 

l’EGAM: Assegurar una zona que contribueixi a la diversificació dels hàbitats fluvials i a la 

creació de llocs de refugi de fauna.  

En les següent fotografies s’aprecia amb una certa dificultat el dipòsit de sediments aigües 

avall del segon espigó (indicat en vermell). L’acumulació de sediments es pot distingir amb 

facilitat de la llera habitual del riu perquè està limitada per una franja de vegetació que ens 

indica el curs freqüent de l’aigua. 

 

 

Figura 33. Tercer espigó a l’abril del 2012. Fotografia EGAM 

Figura 34.  Dipòsit de sediments aigües avall del segon espigó el 23 de juliol del 2012. 
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Notem que els sediments acumulats, tan aigües amunt com aigües avall del segon espigó  no 

han variat substancialment des de l’abril del 2012. En les fotografies anteriors també s’observa 

la presència de la canya invasora que dificulta el creixement de les plantes autòctones. 

A continuació es mostra una fotografia feta el 22 de desembre del 2012. Degut a les fortes 

pluges de finals de novembre i principis de desembre els cabals van augmentar 

considerablement aportant una nova quantitat de sediments. Aquesta crescuda va ser d’un 

ordre de magnitud inferior a la del març del 2011 però va ser prou forta per canviar la 

morfologia del llit al centre de la llera i arrencar gran part de la vegetació situada a la plana 

d’inundació. Per altra banda, tot i que la morfologia dels dipòsits de sediments aigües amunt i 

avall del segon espigó no van experimentar canvis destacables una nova aportació de 

Figura 35.  Dipòsit de sediments aigües avall del segon espigó el 23 de juliol del 2012. 

Figura 36. Dipòsit de sediments aigües avall del segon espigó l’1 d’octubre del 2012. 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 29 

sediments de sorra fina va cobrir gran part dels dipòsits de sediments. Tot i així, la quantitat de 

sediments va ser insuficient per tal que hi hagués un acreixement significatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comprendre millor els canvis esmentats en el paràgraf anterior es disposen en els annexos 

una sèrie de fotografies realitzades als mateixos punts amb dates diferents. (Veure annex 2) 

En les fotografies de l’annex 2 s’ha fet palès que durant els episodis de finals de novembre 

l’aigua va ser capaç d’arrencar gran part de la vegetació del dipòsit de  sediments i de la ribera 

(de fet es poden observar els residus en descomposició que es van acumular dins els espigons). 

A més, s’aprecia l’aportació de nova sorra que ha canviat lleugerament el curs del riu del 

centre de la llera formant una nova morfologia trenada. En canvi, les vores dels dipòsits de 

sediments coincideixen amb les precedents als episodis, si s’observa l’última sèrie s’aprecia 

que la franja de vegetació que separa l’aigua de l’acumulació de sediments desapareix en la 

fotografia del desembre però el traçat de l’esglaó és pràcticament el mateix. 

Durant la primera setmana de març del 2013 hi va haver un temporal que va donar lloc a una 

avinguda amb calats superiors a l’alçada dels espigons. Es desconeixen els cabals d’aquesta 

crescuda perquè l’estació de Can Simó es troba fora de servei des de fa uns mesos, tot i així, els 

cabals van ser prou elevats per circular pel segon ramal i pel braç esquerre. Podem obtenir una 

idea de l’ordre de magnitud dels cabals d’aquesta avinguda considerant els cabals que van ser 

registrats a l’estació de Sant Celoni, situada en el riu Tordera abans de les aportacions 

hídriques dels afluents de les rieres de Santa Coloma, d’Arbúcies, de Breda, del Pertegàs i de 

Vallmanya. En la crescuda del març del 2011 els cabals màxims en les estacions de Sant Celoni i 

Can Simó van ser de 43,9 i 185 m3/s respectivament (veure hidrogrames de l’annex 3). Per 

tant, fent una simple interpolació dels cabals registrats a l’estació de Sant Celoni  durant la 

crescuda del març del 2013 (18 m3/s) s’obté que el cabal màxim a la zona d’estudi és 

d’aproximadament 74 m3/s. Cal tenir en compte que aquest cabal és orientatiu i està subjecte 

a les variacions que hi hagi pogut haver a la conca de la Tordera i als afluents posteriors a 

l’estació de Sant Celoni. En qualsevol cas, aquest valor evidencia que la crescuda, tot i assolir 

calats i cabals considerables, probablement no va arribar a la meitat dels cabals (92.5 m3/s) de 

Figura 37. Dipòsit de sediments aigües avall del 2n espigó el 22 de 

desembre del 2012. 
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l’avinguda crítica del març del 2011. A més, a partir de les figures de l’annex 3 ens podem fer 

una idea de quina forma adopta l’hidrograma del març del 2013. Tot i així, les fotografies 

següents ens mostren que l’avinguda del 2013 va assolir calats elevats i suggereixen que 

potser no va ser gaire inferior a la crescuda del març del 2011. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Especialment interessant és la figura 41. en la qual s’observen canvis de morfològics en el 

dipòsit de sediments, aquest s’ha desplaçat lleugerament cap al marge dret reduint el volum 

de sediments acumulats. En la figura 41. s’ha dibuixat en vermell la vora actual mentre que la 

línia verda mostra el traçat de la vora anterior a la crescuda del 2013, es recorda que la vora 

senyalada en verd és fruit de la intervenció humana (figura 24.). Es poden veure els canvis 

morfològics en més detall en les sèries de fotografies de l’annex 2. És interessant observar que 

la nova forma del dipòsit situat entre els dos primers espigons és molt semblant a la que es va 

originar durant l’avinguda del 2011 (figura 18.) i senyalada en blau a la figura 41. Aquest 

fenomen fa pensar que les crescudes tenien una magnitud semblant i que davant de grans 

avingudes la forma dels sediments acumulats entre els dos primers espigons tendeix a ser més 

o menys homogènia, amb una amplada semblant a la dels espigons just al costat de les 

estructures i amb una amplada major al punt mig entre els dos primers espigons.  

 

Figura 40. Crescuda març 2013. Vista dels tres espigons, illeta i els dos ramals plens d’aigua. 

Fotografia feta el 8 de març del 2013. 

Figura 38. Crescuda març 2013. Zona 

d’estudi. Fotografia feta per Joan Borrell. 

Figura 39. Crescuda març 2013, braç 

esquerre. Fotografia feta per Joan Borrell. 
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A més a més, d’aquesta fotografia també es pot afirmar que el dipòsit de sediments acumulat 

al revers del segon espigó manté la forma prèvia a la crescuda. De fet s’aprecia una franja de 

vegetació solapada amb la línia vermella que indica que la crescuda no ha aportat ni ha 

erosionat sediments entre el segon i el tercer espigó.  

 

 
 
 
 

 

Aquesta crescuda ha tingut dos efectes sobre les estructures dels espigons i krainer, per una 

banda ha malmès la punta del tercer espigó, ja de per si deteriorat, i ha buidat part del 

material de rebliment del krainer. Per altra banda ha provocat una soscavació important al 

dipòsit de sediments a la part frontal del segon espigó i ha augmentat la profunditat de la 

soscavació de l’interior del segon espigó, l’explicació d’aquesta doble erosió es comenta a les 

pàgines següents. En les figures 42. i 46. s’aprecien aquestes soscavacions i se’n dedueix amb 

facilitat que sense el rebliment de terres l’estructura es debilita i és susceptible d’escapçar-se 

tal com ho va fer el tercer espigó durant la crescuda del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Dipòsit de sediment el 23 març del 2013. Línia vermella: vora actual. Línia blava: vora 

després de l’avinguda del març del 2011. Línia verda: vora després de les actuacions de retalusat i 

extensió de terres del juny del 2011 

Figura 42. Soscavació dins i fora del 

segon espigó. 23 de març del 2013.  

Figura 43. Soscavació dins del krainer. 

23 de març del 2013.  
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Estudi granulomètric a partir de fotografies terrestres 

Un fet que encara no s’ha comentat fins ara és el canvi de granulometria del dipòsit de 

sediments. Abans de res, és necessari caracteritzar la granulometria del riu. A partir dels estudi 

de la Dinàmica Fluvial de la Planificació de l’Espai Fluvial de la conca la Tordera sabem que el 

tram mig de la Tordera està constituït per graves. A més, en aquest tram s’ha observat 

l’encuirassament de la llera del riu. Aquest fenomen es produeix quan la llera del riu té 

sediments amb granulometries esteses de manera diferent segons la profunditat. Com que el 

llit del riu està format per sediments de diversos diàmetres, cadascun d’aquests tindrà una 

tensió crítica diferent, per tant, les partícules fines es mouran amb més facilitat que les 

grosses. En consegüent, si es parteix d’un material 

originalment ben barrejat a mesura que transcorre el 

temps és d’esperar que el resultat final sigui una llera 

amb una quantitat de partícules grosses en la superfície 

major que la de partícules fines. En canvi, el tram baix  

(on es situen els espigons) es caracteritza per una granulometria molt més homogènia amb 

sorres grosses i graves fines sense cuirassa. Aquest canvi està relacionat amb les importants 

aportacions de sorres dels afluents d’Arbúcies i Santa Coloma, a partir de les desembocadures 

d’aquests dos afluents la granulometria passa a ser més uniforme amb predomini de sorres.   

 

Malgrat aquests resultats, en la figura annex 32. de la sèrie de fotografies de l’annex 4. 

s’observa que el dipòsit de sediments està recobert superficialment amb una capa de còdols o 

pedres de grans diàmetres, en alguns casos arriben als 40 mm. En la figura 23.  s’aprecia a 

simple vista que els sediments situats a la vora tenen un diàmetre més groller que els 

sediments situats al marge dret pròxims al talús, constituït principalment per sorres. Com pot 

ser que en aquest tram del riu apareguin partícules amb dimensions tan diferents a les de 

l’estudi de Dinàmica Fluvial? L’explicació d’aquest fenomen és que les grans avingudes són 

capaces de transportar sediments de grans dimensions per desplaçament o rodament degut a 

l’elevada tensió de tall al fons de la llera. Conseqüentment, al disminuir al cabal, les pedres 

sedimenten i s’estenen pel dipòsit de sediments cobrint les sorres. A partir de les fotografies 

de l’annex 4 es pot deduir el procés d’aquest canvi granulomètric. En ordre cronològic els 

esdeveniments que es van produir són: 

 

 - Març 2011: Avinguda amb un cabal punta de 180 m3/s i calats superiors a l’alçada 

dels espigons. L’aigua va ser capaç de modificar substancialment la morfologia de la llera 

formant un dipòsit de sediments al marge dret similar a l’actual. Com es pot veure a la figura 

annex 32. feta un mes i mig més tard de l’avinguda, els còdols i pedres de grans dimensions 

predominen a la zona pròxima a la vora, en canvi, a les proximitats del talús hi trobem sorres 

  

- Juny 2011: Durant aquest mes es va dur a terme el procés de retalussament i 

revegetació en les zones on la crescuda del mes de març es va emportar la terra vegetal 

estesa. Com s’ha comentat en l’apartat anterior, els moviments de terres per realitzar aquesta 

actuació van donar lloc a un eixamplament del dipòsit de sediments al voltant del primer 

espigó. En la figura annex 33. es pot percebre l’ampliació del dipòsit davant del primer espigó 

amb una granulometria molt més homogènia constituïda per sorres. 

Figura 44. Encuirassament 
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 - Novembre 2011: Els episodis del novembre del 2011 van provocar una crescuda que 

va ser capaç d’emportar-se els sediments més fins deixant una capa superficial de material 

més groller al dipòsit que l’aigua no va ser capaç de moure. Figura annex 34. 

 

 - Novembre 2012: Els temporals d’aquest  mes van provocar una crescuda que tot i no 

ser suficient perquè els  calats superessin l’alçada dels espigons, sí que va ser capaç d’aportar 

una quantitat important de sorra que va cobrir els sediments grollers anteriors. Figura annex 

35. 

  

- Març 2013: La crescuda del març del 2013 va assolir calats molt elevats, superiors a 

l’alçada dels espigons, amb un cabal estimat de 70-90 m3/s, i va ser capaç de modificar 

lleugerament la morfologia del riu. L’aigua es va endur part de les sorres fines aportades en la 

crescuda del novembre del 2012 i va deixar al descobert les partícules de majors dimensions. A 

més, com es veurà al capítol del transport sòlid, per un cabal de 50 m3/s l’aigua és capaç de 

moure partícules de fins 25 mm de diàmetre segons l’àbac de Shields, per tant, es pot afirmar 

que aquesta crescuda va ser capaç de transportar per rodament els còdols acumulats en el 

dipòsit reduint-ne el volum d’aquest (figura 41.). En la figura annex 36. es pot observar el nou 

dipòsit constituït per material groller i sorres. 

 

Un altre tema a analitzar lligat amb la granulometria és l’avaluació dels sediments acumulats 

dins dels espigons i krainers. En l’annex 1 s’explica detalladament que el rebliment de l’interior 

de l’estructura dels espigons està constituït per pedres, graves i terres fines (figura annex 37.). 

Per analitzar els canvis que s’han produït a l’interior de les estructures es pot seguir el mateix 

esquema d’esdeveniments utilitzat en el paràgraf anterior: 

 

 - Març 2011: Els cabals van ser prou grans per escapçar el tercer espigó,  aquest es va 

buidar completament i des d’aleshores ha quedat inservible. El primer espigó va quedar 

envoltat per sediments, tan per sorres grolleres com per graves (figura annex 38.). També es 

pot observar que en els krainers l’aigua va arrencar la vegetació que s’hi havia inserit i va 

endur-se les partícules més fines deixant al descobert graves i pedres (figura annex 40.). Per 

últim, en la figura annex 38. també es percep una diferència de granulometria dins del propi 

espigó (el primer espigó sobretot). En la primera part (aigües amunt dins del propi espigó) 

s’observa una lleugera soscavació originada pels 

vòrtex de l’aigua quan passa per la part frontal 

de l’espigó, en aquesta zona les partícules són 

més grolleres que les de la part posterior (aigües 

avall dins del propi espigó) on els sediments 

acumulats tenen la mateixa alçada que l’espigó, 

això és degut a l’impediment de la circulació de 

les partícules provocat per la part posterior de 

l’espigó, en consegüent, el material sedimenta 

formant el dipòsit de la figura annex 38. El 

segon espigó també va patir un buidatge parcial 

(figura annex 39.) i en el seu interior s’hi troben 
Figura 45. Soscavació dins l’espigó 
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sorres, graves i còdols amb la mateixa distribució que la que s’acaba d’explicar pel primer 

espigó. 

 

 -Juny 2011: Rebliment amb terres i revegetació dels interiors dels dos primers 

espigons. Figura annex 41. 

 

 - Novembre 2011: En aquesta avinguda l’aigua va endur-se el material més fi col·locat 

dins els espigons durant el mes de juny. En les figures annex 42. i 43. s’aprecia que tant en el 

primer com en el segon espigó hi ha hagut un buidat de fins deixant en el seu interior material 

groller format per sorres, graves i còdols. El mateix succeí amb el krainer, la tensió de tall al 

fons va ser suficient per emportar-se el material fi però no prou forta per arrossegar les 

partícules de grans dimensions. 

 

 - Novembre 2012. Com que els calats d’aquesta crescuda no van assolir nivells 

superiors a les alçades dels espigons no hi va haver cap canvi granulomètric en el seu interior. 

 

 - Març 2013: La crescuda del març del 2013 va originar canvis importants en el segon 

espigó. En les fotografies figura 46 i figura annex 45. s’observa una soscavació a la part 

anterior de l’espigó i una segona soscavació a l’interior de l’espigó. A diferència del que s’ha 

explicat sobre l’erosió a l’interior dels espigons (figura 45.) el segon espigó ha patit una doble 

soscavació. Aquest fenomen erosiu ha estat provocat per un flux descendent a la part frontal 

de l’espigó que genera vòrtexs que actuen sobre el dipòsit de sediments ocasionant una 

soscavació important, es tracta del mateix fenomen d’erosió que es produeix a les piles dels 

ponts. El primer espigó ha respòs d’una manera semblant a la de la crescuda del març del 

2011, és a dir, amb una selecció predominant de còdols i grava a la part aigües amunt de 

l’interior de l’espigó i sorres a la part aigües avall. A més, el krainer ha patit un buidatge 

important tant de fins com material groller en les proximitats del tercer espigó, això pot 

debilitar el talús i desestabilitzar-lo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Soscavacions en el segon espigó 
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Estudi morfològic a partir de ortofotos 

Per tal d’entendre millor els canvis constants del curs del riu, les modificacions de la llera i el 

caràcter trenat del riu es mostren seguidament tres ortofotos subministrades per l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC) en les que es superposen els cursos del riu de dos anys 

diferents.  

 

 

 

 

Figura 47. En vermell es mostra el curs del riu del 2009 sobre l’ortofoto del 2010.  

Figura 48. En violeta es mostra el curs del riu del 2010 (fons de la figura 47.) sobre l’ortofoto del 2011. 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 36 

Figura 50. Zona d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ràpidament s’observa que el curs del riu canvia d’un any per l’altre. La morfologia trenada 

d’aquest tram es caracteritza per un curs d’aigua ample i poc profund que es divideix en 

diversos ramals deixant illes o barres longitudinals intercalades que s’uneixen i es separen 

formant trenes. En les fotografies anteriors s’observa que el curs tendeix a acostar-se a la vora 

dreta (ramal principal). A més, també s’aprecia amb facilitat el ramal secundari (ortofotos 

anteriors i figura 9.) tot i que en cap de les ortofotos anteriors és utilitzat. Els dos ramals, 

principal i secundari, estan separats per una illeta (figura 9.) amb certa densitat de la 

vegetació. 

És convenient ampliar l’escala de les ortofotos per centrar l’estudi en l’àmbit d’actuació dels 

deflectors i observar els canvis morfològics amb més detall. En les ortofotos ampliades es 

dibuixen també la posició dels actuals deflectors, es recorda però, que els deflectors només 

apareixen realment en les ortofotos del 2011 i 2012, cal esmentar també que es desconeixen 

els cabals dels dies en què es van prendre aquestes ortofotos, per tant, pot ser que un llera 

més ampla sigui fruit d’un cabal més elevat que la resta de dies. L’objectiu d’aquesta anàlisi és 

entendre els moviments del riu a la zona dels espigons amb informació de més llarg abast 

temporal. Ens fem, per exemple, la pregunta de si la zona defensada amb espigons va ser mai 

part del curs principal de l’aigua? 

Figura 49.  En marró es mostra el curs del riu del 2011 (fons de la figura 48.) sobre l’ortofoto del 2012. 
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Figura 51. En groc es mostra el curs del riu del 2002 sobre l’ortofoto del 2004. 

Figura 52. En taronja es mostra el curs del riu del 2004 (fons de la figura 51.) sobre 

l’ortofoto del 2005. 

Figura 53.En rosa es mostra el curs del riu del 2005 (fons de la figura 52.)  sobre 

l’ortofoto del 2008. 
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Figura 55. En vermell  es mostra el curs del riu del 2009 (fons de la figura 54.) sobre 

l’ortofoto del 2010. 

Figura 54. En verd es mostra el curs del riu del 2008 (fons de la figura 53.) sobre l’ortofoto 

del 2009. 

Figura 56. En blau es mostra el curs del riu del 2010 (fons de la figura 55.) sobre l’ortofoto 

del 2011. 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de veure amb més claredat els constants canvis del curs del riu s’han traçat els eixos 

dels rius per cadascun dels anys anteriors. Per definir el traçat dels eixos s’han considerat els 

punts mitjos del curs del riu i la direcció principal del flux. Degut al caràcter trenat de la 

Tordera també s’han dibuixat els eixos dels diferents braços quan el curs principal es bifurca. 

D’aquesta manera és possible comparar tots els traçats en una sola ortofoto. Es recorda que 

tot i que poques vegades es veu aigua, hi ha dos ramals, el dret (el principal) i l’esquerre (el 

secundari) d’un caràcter més efímer, entre els quals es pot distingir una àrea de vegetació més 

densa. Més concretament, en la figura 51. s’observa l’única ortofoto on l’aigua circula pel 

segon ramal és la del 2004, això ens indica que els cabals i calats són majors que en la resta 

d’anys. 

A la figura 58. hi ha assenyalats tres números que indiquen tres tendències que es repeteixen 

en totes les ortofotos. El número 1 mostra un dipòsit de sediments al marge dret que es 

desplaça longitudinalment amb els anys però que en tots els casos acaba abans del tercer 

espigó. Aquest dipòsit evita que el riu circuli pel marge dret en aigües baixes.  

El número 2 ens indica al presència d’una plana al·luvial amb una vegetació frondosa. En 

aquest punt l’aigua passa a circular pel marge dret. Només quan els calats augmenten, com en 

el cas de l’any 2004, l’aigua aconsegueix circular pel segon ramal que es troba entre la illeta i la 

plana al·luvial. 

Per últim, el número 3 evidencia una zona on l’aigua tendeix a circular pel marge dret fregant 

el talús. Aquest fet es deu a la trajectòria rectilínia que té el curs del riu abans d’arribar a 

aquest punt i a que en aquesta zona es situa el thalweg (línia de màxima profunditat), i per 

tant, en condicions normals de calats baixos, el curs principal és sempre pel marge dret com 

ens mostren totes les ortofotos.   

Figura 57. En marró es mostra el curs del riu del 2011 (fons de la figura 56.) sobre 

l’ortofoto del 2012. 
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Figura 58. Eixos principal del riu per cadascun dels anys sobre l’ortofoto del 2012. 
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Figura 64. Ortofoto del 2011 

El dipòsit de sediments situat al marge dret indicat amb el número 1 canvia de forma tots els 

anys, sent el 2011 l’any on l’acumulació de sediments és major. L’única excepció és l’ortofoto 

del 2004: en aquest any no hi ha dipòsit de sorres, el riu flueix amb una morfologia trenada i 

amb uns cabals i calats majors respecte altres anys. A continuació s’indiquen amb una línia 

verda els dipòsits de sediments situats al marge dret del riu de totes les ortofotos, també hi ha 

dibuixats els espigons, malgrat que aquests només hi són realment a les ortofotos del 2011 i 

2012. El criteri per marcar els dipòsits de sediments es basa en la diferència de color entre les 

sorres i l’aigua. Les línies verdes s’han traçat a ull ja que el més important no és la forma ni 

l’amplada del dipòsit sinó la longitud, és a dir, el punt on acaben els sediments acumulats. 

 

 

 

 

 

Figura 59. Ortofoto del 2002 Figura 60. Ortofoto del 2005 

Figura 62. Ortofoto del 2009 

Figura Ortofoto del 2008 

Figura 63. Ortofoto del 2010 

Figura 61. Ortofoto del 2008 
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En la sèrie de figures anteriors s’observen clarament les variacions de formes, de grandària i 

sobretot, els moviments longitudinals dels dipòsits de sediments. Si prenem el primer espigó 

com a referència ens n’adonem que en els anys 2002, 2005, 2008, 2011 i 2012 el dipòsit de 

sediments està força avançat aigües avall i la platja de sediments envolta sempre el primer 

espigó. Per altra banda, en les ortofotos del 2009 i 2010 l’acumulació de sediments es troba 

més amunt del primer espigó. Aquest fet ens dóna una idea de la variabilitat i la mobilitat dels 

sediments d’un any per l’altre, una mobilitat que es dóna essencialment a la zona dels 

espigons. 

Tot i que el dipòsit de sediments del marge dret es mogui longitudinalment, en tots els casos 

acaba abans del tercer espigó, aigües avall d’aquest sempre hi tenim la llera principal del riu.  

Per tal d’entendre millor la mobilitat del dipòsit de sediments s’han traçat els contorns dels 

dipòsits de tots els anys i s’han solapat en una sola ortofoto (figura 66.). No s’han dibuixat 

contorns dels dipòsits de sediments de les ortofotos 2004 i 2009. En el cas de l’ortofoto del 

2004 els calats són prou elevats per submergir l’acumulació de sediments i l’ortofoto del 2009 

mostra un dipòsit molt semblant al del 2010.   

Una característica interessant que es pot observar en la forma dels dipòsits de tots els anys és 

la línia rectilínia que adquireix la vora del costat de l’aigua del dipòsit des del moment de 

màxima amplada fins desaparèixer aigües avall. Aquest fet es deu a la trajectòria rectilínia que 

té el curs del riu per passar del marge esquerre al marge dret (zona 2 de la figura 58.). 

Es recorda que els majors calats i erosions s’acostumen a trobar aigües avall del punt de 

màxima curvatura (figura 5.), motiu pel qual el thalweg es situa al marge dret a partir de la 

posició del segon espigó. Les ortofotos del 2005 i 2008 mostren dipòsits amb una forma 

semblant i amb el mateix final, entre els dos primers espigons. L’ortofoto del 2010 mostra un 

dipòsit que acaba aproximadament en el punt de màxima curvatura, abans del primer espigó. 

En canvi, en les ortofotos del 2002, 2011 i 2012 s’observa que el dipòsit de sediments arriba 

fins aproximadament la meitat de la longitud entre el segon i tercer espigó. És curiós observar 

que els dipòsits del 2002 i 2012 són pràcticament els mateixos malgrat que hagin passats deu 

anys i la morfologia hagi canviat any rere any. 

A la vista d’aquests resultats es pot afirmar que el dipòsit de sediments situat entre els primer i 

el segon espigó no és fruit de la presència dels espigons.  

Figura 65. Ortofoto del 2012 
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Figura 66. Superposició de les planes de sediments situades al marge dret del riu 

sobre l’ortofoto del 2012. 
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Un altre aspecte analitzable mitjançant les ortofotos és la curvatura de la corba del curs del riu. 

Es recorda que un dels efectes dels espigons és suavitzar la curvatura del riu. Tenint en compte 

la figura següent (figura 67.) es pot dir que l’ortofoto que presenta una corba més suavitzada 

és la del 2011. Les ortofotos del 2002 i 2012 també presenten una baixa curvatura amb una 

línia de vora molt similar. L’objectiu de l’empresa EGAM era aconseguir un dipòsit de 

sediments fins a 30 metres aigües avall del tercer espigó per tal de protegir el talús del marge 

dret davant l’erosió i suavitzar la corba. Ràpidament veiem que l’objectiu només es compleix 

entre el primer i el segon espigó. Tot i que hi hagi un petit dipòsit entre el segon i tercer 

espigó, aquest té una extensió més petita de l’esperada i no permet l’estabilització del talús 

que està en contacte amb l’aigua en moments de crescuda. 

  

 

 

 

Figura 67. Superposició de les vores del dipòsit de sediments del riu 

sobre l’ortofoto del 2012. 
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Tal com s’observa en la figura 68., la trajectòria rectilínia que segueix l’aigua es dirigeix 

directament contra el tercer espigó, per tant, és probable que la causa de la destrucció parcial 

del tercer espigó fos la direcció rectilínia de la corrent. Durant l’episodi del març del 2011 es va 

arribar a un cabal màxim de 185m3/s, els dos primers espigons van aguantar bé la crescuda ja 

que la corba del marge dret suavitza la forta acció de l’aigua, en canvi, el tercer pateix l’acció 

directa de l’aigua i per aquest motiu va ser el més afectat.  

 

 

A partir d’aquestes observacions es pot afirmar amb certa seguretat que l’acumulació de 

sediments al marge dret i a aigües amunt dels espigons no és fruit de l’actuació duta a terme 

per l’empresa EGAM. Per altra banda, és possible que els actuals sediments dipositats entre el 

primer i el segon espigó estiguin força consolidats ja que han suportat diverses avingudes de 

certa magnitud sense canvis substancials durant el 2011, 2012 i 2013. Per tant, es conclou que  

els dos primers espigons han pogut estabilitzar correctament el dipòsit de sediments i 

suavitzar la corba del curs del riu tot i que l’origen del dipòsit es deu a la dinàmica del 

transport de sediments de la Tordera i no pas a la sedimentació que provoquen els espigons en 

el seu revers, motiu pel qual hem vist que en moltes ortofotos prèvies a la construcció dels 

espigons hi havia un dipòsit de sediments al marge dret. Tanmateix, cal esmentar que, tot i el 

bon funcionament dels dos primers espigons en quant a l’estabilització del dipòsit i suavització 

de la corba, el segon espigó es troba fortament debilitat (figura 42. i 46.) i és susceptible a 

escapçar-se en la propera gran avinguda. En aquest cas, amb l’estructura malmesa, és 

probable que la dinàmica habitual del riu restitueixi la gran mobilitat i variabilitat del dipòsit 

prèvia als espigons.  

És interessant comparar les ortofotos dels anys 2011 i 2012, ja que són les úniques en les que 

es mostra l’efecte dels espigons:    

 

Figura Direcció del flux 

Figura 68. Direcció de la corrent principal. 
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En ambdues ortofotos s’observa que l’aigua impacta directament contra tercer espigó, aquest 

és el més difícil d’identificar a les fotografies, ja que està escapçat i envoltat per vegetació. Per 

altra banda, també es pot percebre que en l’ortofoto del 2012 la zona inundable es troba 

submergida degut a un augment de cabal. 

Per entendre millor els canvis produïts entre el 2011 i el 2012 es superposen en una mateixa 

fotografia les dues planes de sediments seques, és a dir, les ribes dretes: 

Figura 69. Ortofoto del 2011. 

Figura 70. Ortofoto del 2012. 
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Cal recordar que les zones verdes i blaves no tenen perquè correspondre amb el dipòsit de 

sediments. De fet, a partir de les ortofotos és difícil determinar els límits del dipòsit de 

sediments perquè no es pot apreciar l’esglaó entre zona inundable i dipòsit. No s’estudien els 

canvis aigües amunt del primer espigó ja que anteriorment s’ha demostrat que l’acumulació de 

sediments al marge dret aigües amunt del primer espigó és independent de la bateria 

d’espigons, i a més, no ha patit canvis destacables des de l’avinguda del 2011. Per aquest 

motiu ens centrarem en la zona senyalada amb una el·lipse vermella. En aquesta zona, les 

fronteres de les zones indicades en verd i blau sí que corresponen als límits del dipòsit de 

sediments, i per tant, és interessant estudiar-ne els canvis.  

En aquesta zona s’observa que el dipòsit de sediments entres els dos primers espigons no ha 

patit cap canvi substancial des de la crescuda del març del 2011 fins l’actualitat ja que la riba és 

pràcticament la mateixa en les ortofotos del 2011 i 2012. També es pot observar el marge dret 

inalterat en la sèrie 3 de l’annex 2. fins la crescuda del març del 2013 en què el dipòsit de 

sediments es redueix lleugerament (figura 41.), no obstant, com que no es disposa de 

l’ortofoto del 2013 no es poden analitzar aquests canvis.  

Per altra banda, el dipòsit aigües avall del segon espigó es troba en un procés de regressió. 

Actualment el dipòsit de sediment situat aigües avall del segon espigó té uns 10 metres de 

longitud. 

D’aquests fenòmens s’extreu la següent conclusió: L’acumulació de sediments al marge dret va 

ser ocasionada per l’avinguda del març del 2011 i els dos primers espigons, tot i no haver 

tingut temps per consolidar, van funcionar bé i van suportar la crescuda col·laborant en 

l’extensió del dipòsit de sediments aigües avall (es recorda que segons les ortofotos 

l’acumulació de sediments del 2011 i 2012 és d’una longitud major que qualsevol altra de les 

analitzades des de l’any 2002). Aquest fet va permetre una lleugera suavització  de la corba 

Figura 71.  Superposició de les ortofotos del 2011 i 2012. La riba del 2011 està senyalada en 

verd i la del 2012 en blau. 
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afavorint la protecció del marge dret. En canvi, el tercer espigó no va ser capaç de resistir la 

crescuda i va perdre tota la seva funcionalitat un cop escapçat.  

A llarg termini, els dos primers espigons han donat un resultat favorable aigües amunt i en la 

zona situada enmig dels dos espigons ja que el dipòsit de sediments que protegeix el marge 

dret i redirigeix el flux cap el centre de la llera ha resistit les crescudes posteriors a l’avinguda 

del març del 2011. No obstant, la regressió dels sediments aigües avall del segon espigó 

sembla indicar que la previsió de l’EGAM d’un dipòsit de sediments de 90 metres era molt 

superior a la real, i, per tant, hauria estat convenient utilitzar un nombre major d’espigons amb 

una separació menor entre ells. Es recorda que tot i el bon funcionament dels dos primers 

espigons en relació a l’estabilització del dipòsit i la suavització de la corba, el segon espigó es 

troba fortament debilitat i és susceptible a escapçar-se en la propera gran avinguda. En 

consegüent, es pot dir que aquests espigons són un tipus d’estructures no permanents. 

Aquestes conclusions ja s’havien comentat o intuït anteriorment en l’estudi morfològic a partir 

de les fotografies terrestres (figura 31. i figura 32.). 
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Estudi dels moviments de sorres 

A partir dels estudis taquimètrics del desembre del 2010 i del maig del 2011 es poden 

determinar els moviments de terres produïts per l’erosió i sedimentació de la llera i dels 

marges. La comparació entre les dues taquimetries permet estudiar els canvis morfològics que 

es van produir en la crescuda del març del 2011. Cal esmentar que de l’estudi taquimètric del 

2011 es tenen poques dades (menys seccions i menys cotes), però de totes maneres 

s’intentarà fer un estudi exhaustiu a partir de la informació disponible.  

 

S’agafa com a sector d’estudi el perímetre groc perquè l’estudi topogràfic del 2011 només 

dóna informació sobre aquest tram. En l’annex 6 es poden veure en més detall batimetries del 

2010 i 2011 i les seves superposicions amb les ortofotos. 

A simple vista s’observa que les formes de les corbes de nivell són molt diferents entre les 

dues batimetries. Això és degut a que en el primer estudi topogràfic les corbes de nivell estan 

condicionades pels moviments de terra que 

es van dur a terme a l’inici de la construcció 

dels espigons, entre els moviments més 

significatius cal destacar la mota que va 

permetre la desviació del traçat principal 

del riu, facilitant així la construcció de 

l’obra (figura 74.). No obstant, segons 

l’estudi taquimètric l’aigua aflorava  al 

marge dret ocasionant algunes molèsties. 

En la figura 73. s’observa l’elevada densitat 

de corbes de nivell que ens indica la posició 

de la mota i els dos ramals: el desviat i el 

que aflora. 

 

Figura 72. Estudi taquimètric del desembre del 2010, es pren el sector indicat en groc. Fotografia EGAM 

Figura 73. Estudi taquimètric del desembre del 2010 on 

s’aprecia la mota i el ramal que aflora. Fotografia EGAM. 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 50 

 

 

 

 

També s’observa un fort canvi pel que fa el traçat de la llera principal del riu. En el primer 

estudi taquimètric hi ha dos ramals per on circula aigua (figura 74.): un d’ells aflora i l’altre és 

el curs desviat (identificat en totes les figures i esquemes de l’apartat anterior com a segon 

ramal i que normalment ve utilitzat en crescudes). Mentre que en el segon taquimètric hi ha 

un únic ramal amb una llera més ampla i correspon al comportament habitual del riu.  

Per entendre millor els moviments de terra que es van produir durant la crescuda del març del 

2011 es comparen les cinc seccions transversals de cada estudi i s’avaluen les àrees de 

desmunt (àrees en vermell) o terraplè (àrees en blau) obtingudes al superposar les seccions 

transversals. D’aquesta manera es pot determinar l’efecte de la crescuda del març del 2011 

sobre la llera i els marges del riu. A més, aquesta comparació entre seccions permet quantificar 

el volum de sorres acumulades al marge dret.  

Els perfils de les lleres de les seccions transversal estan dibuixats en blau si corresponen al 

taquimètric del 30-12-2010 i en verd si són del 6-5-2011: 

Secció 1 (p.k. =400 m, referència p.k. adoptada per l’empresa EGAM) Erosió de terres: 17,7 m2 

– 9,1m2 = 8,6m2 

 

Figura 74. Mota, desviació  de la Tordera pel 

segon ramal i aflorament, novembre del 2010. 

Fotografia EGAM 

Figura 75. Desviació de la Tordera pel segon 

ramal, novembre del 2010. Fotografia EGAM. 

Figura 76. Secció 1. Fotografia EGAM. 
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Secció 1 modificada (p.k. =400 m), s’elimina la presència de la mota. Erosió de terres: 11,1m2 – 

9,1m2 = 2,0m2 

 

 

 

 

Secció 2 (p.k. =450 m) Erosió de terres:  21,1m2 

 

 

 

 

Secció 3 (p.k. =500 m) Acumulació de terres:  1,4m2 

 

 

k. = de terres:  2.611m2 

Figura 79. Secció 3. Fotografia EGAM. 

Figura 78. Secció 2. Fotografia EGAM. 

Figura 77. Secció 1 modificada. Fotografia EGAM. 
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Secció 5 (p.k. =600 m) Acumulació de terres:  17,3m2 

 

 

També es pot determinar l’àrea de moviment de terres entre els dos perfils longitudinals: 

Acumulació de terres:  67,4m2 – 13,2m2 =  54,2m2. Aquest valor no és gaire representatiu ja 

que fa referència a l’eix longitudinal (eix verd en la figura 82.) del desviament del riu i no passa  

a prop dels espigons. 

Consegüentment, el resultat no 

permet obtenir una idea de la 

quantitat de terres mogudes al llarg 

de la secció. Tot i així, la figura 83. 

dóna una idea de l’erosió que es 

produeix a la llera del riu aigües 

amunt de la desviació i de 

l’acumulació de sorres que es 

produeix al llarg del canal de 

desviació (segon ramal) un cop 

abandonat. 

Figura 82. Taquimètric 6-5-2011. Seccions transversals. Fotografia EGAM. 

Figura 81. Secció 5 Fotografia EGAM. 

Figura 80. Secció 4. Fotografia EGAM. 
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Per calcular el volum de terres erosionat i sedimentat es prenen les àrees d’erosió/acumulació 

determinades anteriorment i es consideren volums de secció trapezoïdal o triangular.  

Quan les dues àrees (la de la secció d’aigües amunt i la d’aigües avall) corresponen a processos 

d’erosió o acumulació, es considera el volum erosionat o sedimentat com l’àrea del següent 

trapezi: 

 

 

En canvi, pel càlcul del volum de terres quan l’àrea d’una de les seccions és d’erosió i l’altra és 

de sedimentació s’utilitza el procediment i les fórmules següents: 

 

 

A partir d’aquestes fórmules s’obtenen els següents volums: 

Figura 83. Comparació dels perfils longitudinals. Fotografia EGAM. 

Figura 84. Càlcul volum de terres. 

Figura 85. Càlcul volum de terres. 

(fórmula 1.) 

(fórmula 2.) 

(fórmula 3.) 
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Taula 2. Càlcul del volum de terres eliminant la mota. 

 Erosió [m3] Acumulació [m3] Volum final [m3] 

Tram secció 1-2 1050,6 285,0 765,6 (erosió) 

Tram secció 2-3 908,1 337,9 570,2 (erosió) 

Tram secció 3-4 390,3 490,9 100,6 (acumulació) 

Tram secció 4-5 199,4 704,2 504,8 (acumulació) 

Total 2548,4 1818,0 731,4 (erosió) 

 

 

Si considerem la secció 1 modificada, és a dir, eliminant la mota. Els valors que s’obtenen són: 

 Erosió [m3] Acumulació [m3] Volum final [m3] 

Tram secció 1 modificada-2 885 285 600 (erosió) 

Tram secció 2-3 908,1 337,9 570,2 (erosió) 

Tram secció 3-4 390,3 490,9 100,6 (acumulació) 

Tram secció 4-5 199,4 704,2 504,8 (acumulació) 

Total 2382,8 1818 564,8 (erosió) 

 

 

Si es calcula exclusivament la quantitat de terres acumulades al marge dret entre els espigons 

resulta que s’obté un el volum del dipòsit de sediment és de 236,7 m3. En la figura 22. de 

l’apartat “Estudi morfològic a partir de fotografies terrestres” hem vist que l’extensió del 

dipòsit era de 418 m2. Per tant, l’altura mitja del dipòsit de sediments és: h = 236,7 m3/418 m2 

= 0,57 m. 

Els valors de les taules anteriors ens indiquen que en el sector d’estudi predomina l’erosió 

malgrat que a partir de les fotografies terrestres semblava que hi predominés l’acumulació 

degut a la formació del dipòsit de sediments al marge dret, a més, les avingudes acostumen a 

portar nous sediments, per tant, com pot ser que els valors dels volums no reflecteixin 

l’acumulació esperada? El motiu d’aquesta incongruència és degut a que els perfils de la secció 

1 modificada i secció 2 (figures 77. i 78.) no tenen en compte el volum de terres de la “falsa 

ampliació de l’illa” (figura 86.). Durant la construcció dels espigons, a més de la mota de 

desviació del riu també es van moure altres terres per facilitar el transport dels materials i la 

maquinària, els dos moviments de terres principals són la formació d’una “falsa ampliació de 

l’illa” i l’aplanament de la llera del ramal principal. Un cop acabades les obres es va enretirar la 

falsa illa i el riu va tornar a adoptar el seu curs habitual. Per aquest motiu, en el càlcul anterior 

on s’ha considerat la topografia alterada pels moviments de terra antròpics s’obté un volum 

d’erosió i no pas d’acumulació.  

 

 

 

Taula 1. Càlcul del volum de terres. 
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Una manera molt visual de veure els moviments de terres és mitjançant el següent gràfic en el 

que es mostra l’acumulació (en blau) i l’erosió (en vermell) dels sediments durant l’avinguda 

del 2011.  

 

 

En l’anterior gràfic (figura 87.) s’observa un procés d’erosió a la llera principal fins la secció 

intermitja entre el segon i el tercer espigó. Aquest fet es deu a la presència de la mota en el 

primer taquimètric. Degut a l’enretirament de la mota i al retorn del riu al seu curs normal 

s’obté una zona d’erosió en la llera principal. En canvi, el marge dret (on tenim els tres 

espigons) es caracteritza per trobar-se en règim de sedimentació. Tot i això, és important 

esmentar que la zona de sedimentació comença molt abans del primer espigó, i com s’ha 

Figura 87. Zones d’erosió i acumulació en el sector d’estudi. 

Figura 86. Aplanament de la llera del ramal principal i falsa ampliació de l’illa. Fotografia EGAM feta 

l’1 de febrer del 2011.. 
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comentat en l’apartat anterior, l’acumulació de sediments al marge dret és habitual en aquest 

tram de riu (figures 51. fins 57.). També es troba en procés de sedimentació el segon ramal. 

Això és degut a que el segon ramal es va utilitzar per a la desviació del riu Tordera durant les 

etapes de construcció i revegetació. Un cop acabades les obres la Tordera va adoptar el seu 

curs habitual pel ramal principal. L’abandonament del segon ramal juntament amb l’aportació 

de nous sediments durant la crescuda del març del 2011 van donar lloc a un procés de 

sedimentació en la llera segon ramal. 

Per altra banda, s’observa una zona d’erosió en el marge dret aigües avall del tercer espigó 

mentre que el centre i la part esquerra de la llera del ramal principal es troben en règim de 

sedimentació (part encerclada en verd de la figura 87.). Aquest fenomen es deu a que la llera 

era força horitzontal durant les obres de construcció per tal de facilitar el transport de la 

maquinària i el material (aplanament de la llera, figura 86.). Un cop restituït el curs habitual de 

riu, l’aigua va formar un thalweg (línia de calats majors) a l’exterior de la corba ja que l’aigua 

circula amb una velocitat major per la part externa, i per tant, l’erosió és més elevada al marge 

dret que en el centre de la llera. Aquest efecte s’il·lustra en la figura 88. i en la comparació de 

seccions transversal que es veurà més endavant (figura 96.) on s’observa que l’erosió es de 

quasi 40 centímetres. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest fenomen es contradiu amb la previsió inicial d’afavorir l’acumulació de sediments al 

marge dret. El tercer espigó es va construir a l’inici de la corba sense tenir en compte el 

descens que patiria el fons del marge dret per tornar a l’equilibri. També és cert, que la 

formació del thalweg es va dur a terme sota les condicions d’una avinguda extraordinària 

inesperada que no va permetre la consolidació del tercer espigó. L’erosió general que va 

causar la crescuda a la llera del marge dret juntament amb l’erosió transitòria característica va 

ser suficientment gran per desenterrar part dels troncs clavats i desestabilitzar l’estructura del 

tercer espigó produint danys importants. La crescuda del març del 2011 va ser capaç 

d’emportar-se les feixines i les roques de la fonamentació i de trencar la punta de l’espigó 

(figures 16. i 68.). En aquestes condicions el tercer espigó va passar a ser una estructura molt 

permeable i sense cap utilitat.  

Figura 88. Evolució del ramal principal. Llera inicial: durant les obres de construcció dels espigons. 
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Per entendre millor els canvis que es produeixen en el sector d’estudi amb l’augment de cabal 

s’ha realitzat un aixecament topogràfic mitjançant el programa AUTOCAD a partir de les corbes 

de nivell de l’estudi taquimètric del maig del 2011. A continuació es mostra el traçat de l’aigua 

quan el calat és d’uns 0,5 metres: 

 

En la següent imatge (figura 90.) es pot percebre que per un calat de 0,5 metres amb un cabal 

corresponent de 4,5 m3/s l’aigua no es desvia pel segon ramal. 

 

En canvi, si s’incrementa el cabal a 18 m3/s s’obté un calat d’aproximadament un metre. En 

aquestes condicions l’aigua passa pel segon ramal descarregant el ramal principal (figura 91.). 

A més, sota aquestes condicions es pot distingir amb facilitat el dipòsit de sediments, ja que 

per aquest cabal la zona inundable està submergida, en canvi, en la figura anterior no ho 

estava. En la figura 92. es pot veure una fotografia on l’aigua circula pel segon ramal i on el 

dipòsit de sediments coincideix amb el del mapa tridimensional (figura 91.). 

Figura 90.  Mapa tridimensional del sector d’estudi. 

Figura 89.  Mapa tridimensional del sector d’estudi. 
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En les figures anteriors s’ha vist  que per 

grans avingudes l’aigua circula per ambdós 

ramals deixant una illeta enmig. Degut a la 

seva alçada i a la consolidació d’una 

abundant vegetació aquesta porció de 

terra no ha patit canvis considerables en la 

seva forma i posició. Es recorda la forta  

importància que té la vegetació en la 

morfologia dels rius: les arrels de les 

plantes fixen les sorres de l’illa i la 

vegetació superficial ofereix resistència 

oposant-se a l’arrossegament de les partícules.  

En les ortofotos s’observa que l’illa hi és present, com a mínim, des del 2002 i que 

pràcticament no ha modificat la seva forma (figures 51. fins 57.). A continuació es mostra la 

superposició de l’ortofoto del 2004 amb la del 2012: 

Figura 93. En groc es mostra l’illa del 2004 sobre l’ortofoto del 2012 

Figura 91.  Mapa tridimensional del sector d’estudi. 

Figura 92.  Illeta i segon ramal actiu. Fotografia EGAM 
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L’illa del 2004 s’ha agafat prenent els límits determinats per l’aigua perquè en l’ortofoto del 

2004 (figura 51.) el cabal és prou elevat per circular pel segon ramal. De la comparació entre 

les dues illetes es dedueix que la forma de l’illa s’ha mantingut quasi inalterable durant 

almenys 8 anys. L’única part on es pot apreciar una petita variació en el transcurs d’aquest 8 

anys és a la punta aigües amunt de l’illa. Sembla ser que aquesta punta s’ha allargat 

incrementant la superfície de la illeta (figura 93.). Aquesta nova porció apareix sempre amb 

presència de vegetació en fotos (annex 7) i en les ortofotos més recents (2009, 2010, 2011 i 

2012), si a més, es té en compte que l’avinguda del 2011 va cobrir part de l’illa i no es va endur 

els arbustos de la punta (fotografies annex 7), es pot afirmar amb seguretat que la nova àrea 

és estable. L’ampliació de l’illa no és gaire significativa en quant a superfície, tot i així, ha 

produït un efecte de canalització sobre el riu desplaçant el seu curs al centre de la llera, és a 

dir, s’empeny el curs cap el marge dels espigons. De fet, en les ortofotos prèvies a aquest 

allargament (2002, 2004, 2005 i 2008) s’observa que el curs principal circula pel marge 

esquerre del riu abans d’arribar a la bifurcació dels dos ramals, en canvi, les ortofotos 

posteriors (2009, 2010, 2011 i 2012) mostren un traçat més rectilini.   

Anteriorment s’ha explicat que la causa més probable del mal funcionament dels espigons 

aigües avall del segon espigó és la direcció principal de l’aigua (figura 68.), ja que aquesta 

impacta contra el marge dret entre el segon i tercer espigó. A més, cal afegir que la falta de 

temps per a la consolidació del terreny i la vegetació dels espigons han contribuït al seu mal 

funcionament. Tanmateix, aquesta no és l’única hipòtesi relativa al comportament inesperat 

dels espigons. Una altra hipòtesi és la que considera que la illeta anterior situada entre els dos 

ramals va créixer i va estrènyer el riu provocant erosió a la llera del ramal principal, i en 

conseqüència, un funcionament dels espigons diferent del previst. 

Per entendre millor aquest fenomen s’explica resumidament el comportament de 

l’estretament d’un riu. Si es considera un canal rectangular de fons fix on l’aigua circula en 

règim lent és d’esperar que el calat disminueixi en un estretament. No obstant, en un riu no 

s’obté el mateix resultat, el que succeeix és una modificació del perfil del riu per tal de restablir 

l’equilibri alterat per l’estretament. De la balança de Lane (figura 4.) es dedueix la següent 

expressió                 on q és el cabal unitari, i el pendent, D el diàmetre mig de les 

partícules i qs el cabal sòlid. L’estretament de la secció provoca un augment del cabal unitari, 

per tant, segons la relació anterior el pendent ha de disminuir per restituir l’equilibri. Aquest 

fenomen ocasionarà erosió en la secció d’estretament i en seccions aigües avall transformant 

el fons de la llera del riu (figura 94.).   

 

 

 

 

 

 
Figura 94. Comportament de la llera d’un riu en un estretament 
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El flux de l’aigua en el fons final és fruit d’una doble transició de secció ja que es produeix un 

estretament i un descens del fons. Aquest doble canvi no produeix cap efecte en la superfície 

lliure a diferència del que succeïa en el canal. L’únic efecte que es produeix és el d’erosió del 

fons de la llera. 

Per donar validesa a aquesta segona hipòtesi cal analitzar els canvis que va patir la illeta entre 

els dos taquimètrics. S’estudiaran les seccions 500, 550 i 600 ja que són les úniques disponibles 

en els dos taquimètrics on apareix l’illa. Si es superposen les corbes de nivell dels estudis 

topogràfics del 30-12-2010 i 6-05-2011 amb les ortofotos del 2010 i 2011 respectivament 

(figura annex 48. i annex 49.) ens n’adonem ràpidament que les corbes de nivell corresponents 

a la illeta tenen formes molt diferents entre els dos taquimètrics. Aquesta incongruència amb 

el comentat anteriorment (l’illa pràcticament no modifica la seva forma) és deguda als 

moviments de terres produïts durant les actuacions de construcció dels espigons i la desviació 

temporal del riu. A més, cal esmentar que la distància entre corbes de nivell és de 0,2 metres, i 

per tant, petits canvis morfològics de l’illa poden causar mapes topogràfics amb corbes de 

nivell molt diferents. 

A continuació es disposen les seccions transversals 500, 550 i 600: 

Secció 500: 

 

 

Secció 550: 

 

 

Secció 600 

Figura 97. Secció p.k. 600 m. 

Figura 95. Secció p.k. 500 m. 

Figura 96. Secció p.k. 550 m. 
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En totes tres seccions s’aprecia un procés d’acumulació de sediments al segon ramal, el motiu 

d’aquest fenomen ja s’ha explicat anteriorment (figura 87.) 

Pel que fa al ramal principal, en la secció 500 (la que es troba aigües amunt, entre el segon i 

tercer espigó) s’observa un ascens de la llera del riu i un petit dipòsit de sediments de 

considerable alçada al marge dret. En la secció 550 s’aprecia un zona en règim d’erosió al 

marge dret del riu, aquest fet és degut a que la llera era horitzontal durant les obres de 

construcció, de manera que, un cop restituït el curs habitual de riu, l’aigua va formar un 

thalweg a l’exterior de la corba erosionant el marge dret de la llera. Aquest fenomen s’ha 

comentat anteriorment amb més detall (figura 88.). Per últim, en la secció 600 el ramal 

principal no canvia pràcticament les seves característiques entre els dos taquimètrics ja que 

aquesta secció es troba força allunyada de la zona dels espigons, aquest fet ens indica que la 

crescuda del 2011 no va provocar canvis morfològics importants sobre la llera del ramal 

principal aigües avall d’aquesta secció.  

L’element més important de les figures anteriors és la illeta; aquesta disminueix molt en 

amplada en la secció 500 entre els dos estudis, tot i això, cal tenir en compte que la 

taquimetria del 30-12-2010 no considera un curs d’aigua normal i els moviments de terres 

durant les actuacions van condicionar força el mapa topogràfic (en la figura 86. es veu que 

degut als moviments de terres la illeta és més ampla del que realment és). En la secció 550 es 

percep un estretament de l’illa, sobretot en la part dreta. El motiu és el mateix que el de la 

secció anterior: la presència d’una falsa ampliació d’illa que va ser enretirada a l’acabar les 

obres. En les seccions 550 i 600 s’observa un augment de l’alçada de l’illa que resulta de 

l’acumulació de sediments nous que va aportar la crescuda del 2011, a més, la gran quantitat 

de vegetació de l’illa va facilitar la sedimentació de les partícules soltes. En l’última secció (p.k. 

= 600m) s’observa un lleuger eixamplament de l’illa, aquesta secció no està gaire alterada per 

les obres ja que es troba a 75 metres aigües avall del tercer espigó, i per tant, és la secció més 

representativa. Aquest fet provoca un suau estretament del ramal principal d’aproximadament 

4 metres. 

En una relació entre l’amplada i el calat de la següent forma: 

B·yα=cte on α és un coeficient s’acostuma a assumir α amb un 

valor igual a α = 1.5. Aquesta relació empírica es pot aplicar 

per l’estudi de l’estretament. Si es considera l’amplada i el 

calat de la part ampla (B1 i y1) i de la part estreta (B2 i y2) i es 

reordenen els termes de l’expressió anterior s’obté: y2/y1 = 

(B1/B2)
0.67 (fórmula 4.), sent y2 – y1 l’erosió del fons provocada per l’estretament. En el nostre 

cas els valors de l’anterior fórmula segons els valors màxims de l’avinguda del març de 2011 

són: y1 = 0,51m, B1 = 27,8 i  B2 = 23,8. Aplicant la fórmula s’obté que y2 – y1 = 0,05m = 5 cm, es 

considera que la reducció de l’amplada del riu és negligible (ΔB ≈ 4m) i els efectes sobre els 

espigons situats a més de 75 metres aigües amunt insignificants, consegüentment, no es pot 

afirmar que el descens del fons per restablir l’equilibri alterat per l’estretament sigui la 

principal causa del mal funcionament del segon ni tercer espigó.   

 

Figura 98. Estretament. 
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Anàlisi de l’estabilitat dels espigons 

La memòria dels deflectors l’empresa EGAM considera adequada la implantació d’aquests 

espigons sota el règim torrencial de la Tordera ja que es tracten d’estructures capaces de 

suportar velocitats d’aigua entre 3 i 6 m/s.  

En l’avinguda del març del 2011 la velocitat en la secció més pròxima al tercer espigó era de 

1,33 m/s (velocitat calculada mitjançant l’HEC-RAS). Tot i que aquesta velocitat és inferior al 

rang donat, el tercer espigó va quedar fortament malmès. Un cop escapçat, el tercer espigó va 

ser incapaç de realitzar la seva funció. Per aquest motiu és necessari estudiar l’estabilitat dels 

espigons davant una forta crescuda. Les forces que actuen sobre l’estructura submergida són 

la força de d’arrossegament (FD), el pes de les terres de rebliment (W), la força que exerceixen 

els troncs sobre els espigons al flotar (FA) ja que en la fusta l’empenta d’Arquímedes és més 

gran que el pes dels troncs, la força de fregament (FR) i la força que exerceixen els troncs 

clavats al terreny (Fc) [10] i [11]. Els espigons s’estudien com si fossin sòlids rígids, malgrat que 

siguin estructures permeables i deformables. Una altra 

hipòtesis consisteix en negligir la força de la subpressió 

degut al flux subterrani. L’estructura pot trencar-se total 

o parcialment si la força FA i/o la força d’arrossegament 

és molt elevada. A continuació es determinen els valors 

d’aquestes forces per estudiar posteriorment l’estabilitat 

dels espigons: 

Força d’arrossegament =     
 

 
             

On: - ρ és la densitat de l’aigua ρ =1000Kg/m3 

        - v és la velocitat mitjana del flux en una dimensió. Aquesta velocitat s’incrementarà un 

50% per tenir en compte que estem a l’exterior de la corba. Per el cas de l’avinguda del març 

del 2011 la velocitat és u2011 = 1,5·1,33 = 1,995 m/s, mentre que per una crescuda amb un 

període de retorn de 10 anys [14] és: u10 = 1,5·1,572 = 2,358 m/s 

       - A és l’àrea d’impacte. Primer espigó: 9m2. Segon espigó: 9,1m2. Tercer espigó: 10,1m2. 

      - CD és el coeficient d’arrossegament, es prendrà CD = 1,2 ja que en els estudis realitzats per 

D’Aoust & Millar (1999) sobre el comportament d’estructures construïdes amb troncs d’arbre 

sota l’acció de l’aigua es pren un valor de 1,2. 

Es calculen els valors de la força d’arrossegament en la pitjor situació, és a dir, quan tota la 

superfície de l’estructura està exposada al flux d’aigua. Concretament s’estudien els casos de 

l’avinguda del març del 2011 i el que correspon a un període de retorn de 10 anys. Recordem 

que no s’ha considerat el flux que circula pel subsòl en el càlcul, i per tant, estem del costat de 

la inseguretat.   

 

 

Figura 99. Equilibri de forces. 

(Fórmula 5.) 
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Taula 3. Càlcul de les forces d’arrossegament. 

Taula 4. Volum troncs. 

 FD (avinguda 2011) [N] FD (T = 10 anys) [N] 

Primer espigó 21492,1 30024,9 

Segon espigó 21730,9 30358,5 

Tercer espigó 24119,0 33694,6 

 

La força associada als troncs i la seva flotabilitat es pot calcular de la següent manera: FA = 

Força d’empenta d’Arquímedes dels troncs - pes troncs = (∑         
 
                   

(fórmula 6.) on Vtronc és el volum de cadascun dels troncs que formen l’estructura. Es pot 

calcular el volum de cada tronc com: Vtronc  = πl·(d/2)2 (fórmula 7.) on l és la longitud i d el 

diàmetre del tronc. ρw i ρt  són la densitat de l’aigua (1000 kg/m3) i la densitat seca dels troncs 

(800 kg/m3) respectivament. 

Considerant que els tres espigons tenien inicialment la mateixa forma i el mateix nombre de 

troncs s’obtenen els següents volums de troncs: 

Volum troncs longitudinals 4,123 m3 

Volum troncs transversals 2,710 m3 

Volum troncs verticals 2,356 m3 

 

I per tant: FA = 18029,2 N 

El pes de les terres submergides es pot determinar de la 

següent manera: W=g·ρsat·(Vterres – Vtroncs enterrats) (fórmula 8.) 

on ρsat  és la densitat saturada de la sorra (ρsat = 1900 kg/m3) i 

el volum de terres és l’àrea dels espigons per l’altura: Vterres = 

(46,51m2·1,25m) = 58,14m3. S’ha considerat que l’altura és d’1 

m de terres de reompliment més 0,25 m de pedres i grava. El 

volum dels troncs enterrats és el mateix que el dels 

transversals (2,710m3). S’obté W = 1033159.8 N. 

La força de fregament entre l’estructura i la llera del riu és: FR = (W-FA)·tanϕ (fórmula 9.). On ϕ 

és l’angle de fricció de la sorra. En el cas de sorra saturada d’aigua es pren ϕ = 15o. Considerant 

els valors anteriors la força de fricció és: FR = 272004,09 N. 

Per últim es calcula la força d’oposició al moviment dels troncs clavats al terreny. Fc es calcula 

tenint en compte l’empenta passiva del terreny que actua com a força estabilitzadora ja que 

els troncs encastats comprimeixen el terreny quan l’aigua xoca contra l’estructura i l’empenta 

activa del terreny en el sentit del flux, aquesta força actua com a força desestabilitzadora ja 

que aquesta part del terreny es relaxa i disminueix les pressions sobre els troncs durant una 

avinguda (figura 81.). Aplicant la teoria de Rankine per a un terreny granular i homogeni s’obté 

que l’empenta passiva del terreny és      
 

 
           (fórmula 10.). On γ’ es el pes 

específic efectiu de la sorra (1500kg/m3), h l’altura del terreny i      és el coeficient d’empenta 

passiva         (
 

 
 

 

 
) = 1.67. En canvi, l’empenta activa és:      

 

 
           on 

        (
 

 
 

 

 
) = 0.59. Amb aquests resultats s’obté:     = 11272,5N/m i   =1770N/m. 

Figura 100. Àrea d’un dels espigons 

calculada amb les eines del web de l’ICC 
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Taula 5. Càlcul dels factors de seguretat amb espigons plens. 

Taula 6. Càlcul dels factors de seguretat amb espigons buit. 

 

 

 

 

 

 

Multiplicant “(      ” pel diàmetre del tronc es determina la força d’oposició al moviment 

d’un tronc vertical clavat al terreny. Per obtenir Fc cal multiplicar pel nombre de troncs 

enterrats. Per tant: Fc = (11272.5 – 1770)·0.25·16 = 38010N. 

Per tal d’avaluar l’estabilitat de l’estructura és necessari que els següents factors de seguretat 

siguin majors que la unitat: FS1 = W/FA (fórmula 11.) i   FS2 = (FR+Fc)/FD (fórmula 12.). 

FS1 = 1033159,8 /18029,2 =57,3 > 1 per tots els espigons. 

 FS2 (avinguda 2011) FS2 (T = 10 anys) 

Primer espigó 12,656 9,059 

Segon espigó 12,517 8,960 

Tercer espigó 11,278 8,073 

  

Aplicant l’equilibri de forces resulta que els espigons són estables. Tanmateix, el càlcul anterior 

s’ha fet tenint en compte que els espigons estaven plens de sorra. En canvi, si observem les 

figures 11. i 13. ens adonem que durant les crescudes l’aigua s’emporta una gran quantitat de 

sediments de l’interior dels espigons provocant el buidat d’aquests. Un cop han perdut part de 

les terres de rebliment les estructures tenen un pes menor i els factors de seguretat 

disminueixen. A continuació es determinen els mateixos factors de seguretat considerant un 

possible buidat de terres d’1 m. En aquestes circumstàncies el pes W de les terres dels 

espigons i la resistència dels troncs verticals clavats al terreny Fc es redueixen molt:  

W= g·ρsat·(Vterres – Vtroncs enterrats) + Waigua = 9,81·(1900)·(23,255-1,355)+9,81·(1000)·(34,885-

1,355) = 737123,4 N. 

FR = (W-FA)·tanϕ = 192681,19 N 

Fc =(5010-1770)·0,25·16 = 12960 N 

FS1 = W/FA  = 737123,4/18029,2 = 40,88> per tots els espigons. 

 FS2 (avinguda 2011) FS2 (T = 10 anys) 

Primer espigó 8,965 6,417 

Segon espigó 8,867 6,347 

Tercer espigó 7,989 5,718 

 

Figura 101. Empenta passiva i activa del terreny sobre un tronc. 
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 Sota la condició de buidat de l’espigó les estructures són més inestables que abans i tenen 

més risc a patir desperfectes en grans avingudes, tot i així, els factors de seguretat són molt 

alts i per tant, es considera que l’estructura és estable i està ben dissenyada des d’un punt de 

vista estructural. Cal recordar que els resultats han estat obtinguts sota unes hipòtesis 

aproximades, ja que es desconeix el volum del exacte de les terres de rebliment, la 

permeabilitat de l’estructura, la superfície exposada al flux d’aigua,  el valor de la supressió 

que faria baixar els factors de seguretat i la velocitat amb la qual l’aigua impacta sobre les 

estructures. En conseqüència, no s’han de prendre els resultats dels factors de seguretat com a 

valors precisos i exactes sinó com a estimacions aproximades que donen una idea de 

l’estabilitat de les estructures en crescudes importants que poden buidar l’interior dels 

espigons. A més, també cal esmentar que els espigons s’han tractat com a sòlids rígids, en 

canvi, aquestes estructures es poden trencar parcialment, tal com va succeir amb el tercer 

espigó a l’escapçar-se per la punta.   

Per altra banda, es pot estudiar la soscavació que es genera a la punta dels espigons com a 

conseqüència de les fortes turbulències degudes al canvi de direcció del flux imposat per 

l’estructura. L’aigua al colpejar l’espigó forma vòrtexs i remolins que provoquen la soscavació, 

aquest fet representa un problema d’inestabilitat pels espigons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest fenomen es produeix sobretot a altes velocitats. En tots tres espigons hi trobem una 

soscavació considerable, però la mes destacable és la del primer espigó ja que aquest només 

està en contacte directe amb l’aigua durant les crescudes importants. Això ens indica que els 

remolins provocats per la presència dels espigons incrementen la seva capacitat d’erosió quan 

s’augmenta la velocitat del flux, per exemple, en una avinguda.  

Figura 102. Remolí d’aigua a la part anterior del primer espigó. Fotografia 

EGAM. 
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En el segon espigó l’aigua està en 

contacte permanent amb l’estructura i 

la profunditat del clot d’erosió és 

pràcticament la mateixa que la del 

primer espigó.  

És rellevant tenir en compte la 

soscavació que genera un espigó en el 

seu dimensionament perquè l’erosió 

que es produeix a la punta de l’espigó 

pot debilitar o trencar l’estructura, es 

pot malmetre la fonamentació, facilitar 

la migració de sorres fines o debilitar i 

Figura 103. Erosió a la punta del primer espigó. Fotografia feta el 30-08-2012. 

Figura 104. Soscavació a la punta del primer espigó. Fotografia feta el 22-12-2012 

Figura 105. Soscavació a la punta del segon espigó. Fotografia 

feta el 22-12-2012. 
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Taula 7. Càlcul de la profunditat de soscavació mitjançant la fórmula de Buy Ngok. 

trencar l’ancoratge.  

Considerant la fórmula de Buy Ngok (1981) es pot determinar de manera aproximada la 

profunditat de soscavació: 

  
                   

          
 

   
      

  

 
                         

 On: 

 - ms és el pendent lateral de l’espigó. En el nostre cas, al ser 

vertical, ms = 0. 

 - n és la relació entre la longitud de l’espigó i l’amplada del 

riu. n = 10,9/70 = 0,156. (la relació és diferent que la calculada a la 

pàgina 14 perquè aquí s’ha agafat la longitud mitja, figura 106.) 

 - α és l’angle d’inclinació de l’espigó. Es considera α = 140o. 

 - hg és l’altura de l’espigó.  

 - h és la profunditat de l’aigua sense tenir en compte la  soscavació. 

 - f1(Cd) i f2(Cd) són factors que depenen de la tracció sobre els grans, degut a la falta 

d’informació es poden prendre f1(Cd)  = 1 i f2(Cd)  = 1. 

 - Fr és el número de Froude =   √           

 Avinguda del 2011 Treton = 10 anys 

h [m] 2 5,4 

v [m/s] 1,33 1,57 

Fr 0,30 0,22 

H [m] 0,26 0,12 

 

Els valors que s’obtenen són menors dels esperats, tot i així, cal incidir en la dificultat que 

comporta una estimació precisa de la profunditat de soscavació, sobretot en crescudes 

extraordinàries.  

Una altra fórmula utilitzada pel càlcul de la soscavació de la punta dels espigons és la 

proposada per Liu per a estreps de paret vertical i flux subcrític:   

 

 
      

 

 
              (fórmula 15.) on α és la longitud de l’espigó, h és el calat aigües 

amunt de l’estructura, H és la profunditat de soscavació i Fr és el número de Froude. En el cas 

de que l’espigó sigui permeable la longitud de l’espigó passa a ser: L = (1 – p)·α on “p” és el 

percentatge d’àrea lliure. Cal tenir en compte que aquesta permeabilitat es pot reduir al llarg 

del temps degut a l’acumulació de sediments, materials flotants i material viu que poden 

obstruir l’espigó. En el nostre cas prenem un valor de p = 30% inicial, aleshores s’obté: 

 

Figura 106. Longitud d’un dels 

espigons calculada amb les 

eines del web de l’ICC 

(Fórmula 13.) 

(Fórmula 14.) 
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Taula 8. Càlcul de la profunditat de soscavació mitjançant la fórmula de Liu. 

 

 Avinguda del 2011 Treton = 10 anys 

h [m] 2 5,4 

v [m/s] 1,33 1,57 

Fr 0,30 0,22 

H [m] (impermeable p=0%) 5,69 9,32 

H [m] (permeable p=30%) 4,94 8,09 

 

 

Uns resultats molt diferents als obtinguts amb la fórmula de Buy-Ngok. Això ens dóna una idea 

de la gran incertesa que comporta utilitzar aquest tipus de fórmules empíriques o 

semiempíriques. 

Considerant els resultats de l’estudi d’estabilitat dels espigons, l’estudi dels moviments de 

terres i la profunditat de soscavació observada en fotografies i calculada per les fórmules 

anteriors es pot afirmar amb una certa seguretat que l’escapçament del tercer espigó va ser 

degut als següents esdeveniments: 

-  Buidat de l’interior de l’espigó durant la crescuda.  

- Erosió de la part externa de la corba formant un thalweg durant l’avinguda (aquest 

efecte s’ha explicat en les pàgines 55 i 56). L’increment de la profunditat de la llera del marge 

dret on es trobava el tercer espigó va fer que la fonamentació es debilités i la resistència dels 

troncs verticals encastats al terreny disminuís. 

- La força d’arrossegament de l’aigua que es dirigia recte a l’estructura del tercer 

espigó (figura 68.) va ser prou forta per trencar-lo i acabar de buidar els fins que hi havia al seu 

interior. 

- La soscavació a la punta d l’espigó que va reduir la profunditat d’encastament dels 

troncs verticals.  
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Consideracions tècniques 

En aquest apartat es vol determinar si la posició, l’orientació, la permeabilitat i les longituds 

dels espigons han estat dimensionades correctament.  

Actualment no existeixen criteris cent per cent fiables pel disseny d’espigons i altres obres 

transversals a la corrent. Aquest fet es deu a que els resultats obtinguts al laboratori o en un 

cas concret no es poden generalitzar, ja que cada riu té unes característiques pròpies i 

diferents a la de la resta de rius. Per aquest motiu, és recomanable basar-se en l’experiència i 

tenir molt present quina és la morfologia de la llera, les característiques del thalweg i el 

comportament de la corrent. Tot i així, es coneixen una gran quantitat de fórmules i 

planejaments empírics que permeten dissenys adients. Ens basarem en criteris i 

recomanacions de dos manuals: “Bridge Scour And Stream Instability Countermeasures” del 

manual de l’Administració de carreteres dels Estats Units [3] i l’”Estabilización y rectificación 

de ríos” del capítol 14 del “Manual de Ingeniería de Ríos” [4]. 

Pel que fa a l’orientació dels espigons, el sistema més utilitzat actualment és el de col·locar els 

espigons inclinats cap a aigües amunt, ja que segons diversos autors aquest tipus d’orientació 

és el més adequat per a la sedimentació de materials i la desviació del corrent cap al centre de 

la llera tot i que s’ha demostrat experimentalment que angles superiors als 120o (és a dir, 

orientat aigües amunt) poden donar lloc a resultats desfavorables i es recomana, per tant, 

col·locar els espigons perpendiculars a l’eix del riu o amb un angle comprès entre 70 o i 120 o 

[4]. Per altra banda, el manual de l’Administració de carreteres dels Estats Units considera que 

els espigons permeables (el nostre cas) compleixen per igual les taques de retardar o frenar el 

flux independentment de l’angle d’orientació. També es recomana que l’espigó situat més 

aigües amunt estigui lleugerament inclinat aigües avall per tal de facilitar la transició del flux 

reduir l’erosió local a la punta dels espigons. Una última consideració que es fa respecte 

l’orientació dels espigons és que els espigons perpendiculars a l’eix del riu són els que donen 

més bons resultats si es vol desplaçar el thalweg aigües avall de la corba, a més, si els espigons 

s’orienten aigües amunt l’erosió local és major que si s’orientessin aigües avall.  

La longitud total dels espigons és la suma de dues parts: la longitud d’encastament, que queda 

enterrada al marge de la corba i la longitud activa, que queda exposada a l’acció de l’aigua. Es 

defineix també la longitud efectiva, aquesta és la projecció de la longitud activa sobre la 

perpendicular a l’eix del flux. La longitud efectiva dels espigons està relacionada amb 

l’amplada del riu. Normalment es pren una longitud d’espigó entre el 25% i 30% de l’amplada 

del riu [4]. D’aquesta manera s’evita que els espigons interfereixin sobre el marge contrari. El 

document “Estabilización y rectificación de ríos” recomana que la longitud dels espigons es 

trobi dins dels límits següents: h < L < B/4, on B és l’amplada mitja i h el calat mig del  riu pel 

cabal dominant. Segons l’informe de “Dinàmica fluvial” de la Planificació de l’Espai Fluvial de la 

conca de la Tordera [9], el cabal dominant al tram baix de la Tordera és el cabal corresponent a 

un període de retorn de 1.5 anys, és a dir, Q1.5 = 7,25m3/s. Considerant aquest cabal s’obté que 

l’amplada mitja és d’uns 30 metres i el calat mig és aproximadament de 0,35 metres (dades 

obtingudes amb una simulació HEC-RAS). Per tant, 0,35 < L < 7,5. El manual de l’Administració 

de carreteres dels Estats Units recomana prendre com a longitud de l’espigó el 20% de 
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Figura 107. Determinació de la separació entre espigons mitjançant les eines de l’AUTOCAD 

l’amplada del riu, per tant L = 0,2·30m= 6m. La longitud efectiva real dels espigons és d’uns 9 

metres, és a dir, lleugerament superior a la dels límits recomanats pels manuals. 

La separació entre els espigons depèn de la longitud del l’espigó aigües amunt, de la seva 

orientació i de si la seva localització és en un tram recte o curvilini. Una separació molt curta, 

tot i provocar la sedimentació entre espigons i la recuperació del marge erosionat és una 

solució antieconòmica. En canvi, una separació elevada entre espigons pot protegir els marges 

d’una corba però no aconseguirà allunyar el thalweg del marge ni es generarà cap dipòsit de 

sediments important que pugui suavitzar la corba i propiciar un bon hàbitat per el 

desenvolupament de la flora i la fauna. A més, el comportament dels espigons amb grans 

separacions és poc previsible i poden no funcionar com s’havia previst. 

Existeixen un gran nombre de relacions separació-amplada o separació-longitud proposades 

per diversos autors que permet donar un valor aproximat de la separació entre els espigons 

segons el tipus de marge (recte o en corba) però la manera més habitual i precisa per 

determinar la separació entre espigons en una corba és mitjançant el mètode gràfic. Per fer-ho 

es traça un raig des de la punta de l’espigó d’aigües amunt amb un angle d’expansió α respecte 

la línia tangent a la nova vora de sediments acumulats que resulta de la suavització de la corba 

que es vol aconseguir (figura 107.). El punt on intersequen el raig i la vora inicial és lloc on es 

situarà el següent espigó. Si es realitza aquest procés amb la posició dels actuals espigons 

s’obté el següent gràfic: 
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És freqüent considerar un angle d’expansió α igual a 15o tal com es mostra en la figura 

anterior. Per altra banda, el manual de l’Administració de carreteres dels Estats Units ens diu 

que l’angle d’expansió augmenta a mesura que incrementa la permeabilitat i la longitud dels 

espigons. Es considera que en espigons impermeables l’angle d’expansió α ha de ser igual a 17o 

mentre que per a estructures permeables s’adopten angles superiors (en el gràfic anterior s’ha 

considerat α = 18o).   

De la figura 107. s’aprecia que la separació entre els espigons actuals és superior a la 

determinada mitjançant el mètode gràfic. Per tant, per tal d’afavorir una millor transició dels 

sediments acumulats hauria estat convenient escurçar la distància entre els espigons 

col·locant-los amb una separació de 15 metres en comptes dels 30 metres actuals. 

Pel que fa al pendent longitudinal dels espigons impermeables es recomana que siguin 

horitzontals quan es desitgi reduir l’amplada del riu, en canvi, quan es vol protegir el marges 

preferible que la coronació de l’espigó tingui una certa inclinació, tot i que en el cas d’espigons 

permeables aquest fet no és tan important i es considera que poden ser horitzontals per a tots 

els usos.  

Per últim cal analitzar la forma, els materials i la fonamentació dels espigons, tot i que no es 

disposa de gaire informació sobre aquests tres aspectes ja que és el primer cop que s’executen 

uns espigons amb aquestes característiques.  

La fonamentació està constituïda per una base de roques i troncs verticals clavats al terra amb 

una profunditat mínima de 1.75 metres, profunditat que té en compte que en la situació més 

desfavorable l’erosió transitòria és de 0.6m en aquest tram del riu (calculada amb la fórmula 

de Lischtvan-Lebediev) i l’erosió general és de 0.5m. L’experiència, des de la construcció dels 

espigons, ens diu que la fonamentació dels dos espigons ha sigut capaç de suportar grans 

avingudes, en canvi, el tercer espigó ha patit desperfectes degut als fenòmens que s’han 

comentat en el capítol d’estudi dels moviments de sorres (buidatge de sorres + formació del 

thalweg que ha debilitat l’ancoratge + força d’arrossegament + soscavació a la punta de 

l’espigó). 

Habitualment els espigons es construeixen amb materials durs com ara blocs d’escullera, 

pedra  o formigó. No obstant, en aquest cas es van dur a terme tècniques de bioenginyeria 

emprant un entramat de troncs, pedres, àrids i material vegetal viu procedent de l’entorn del 

riu, és a dir, es va decidir construir uns espigons amb estructura externa dura (troncs d’arbre) i 

un interior omplert amb material tou (àrids). Aquest tipus d’espigó, a més de reforçar i 

estabilitzar el marge dret davant d’avingudes i afavorir la sedimentació al revers dels espigons 

pretenia que la zona de sediments, un cop consolidats, contribuís a una millora ecològica de l 

riu afavorint el desenvolupament de la vegetació de ribera i la creació de nous hàbitats per a 

les espècies autòctones. 

L’avinguda del març del 2011, a més de causar desperfectes sobre el tercer espigó, va provocar 

el buidat parcial dels dos primers espigons que havien estat construïts recentment, i per tant, 

el material no havia tingut temps per a consolidar. Es recorda que la vegetació és essencial per 

a l’estabilització del terreny ja que mitjançant les arrels es fixa el material sòlid i la vegetació 

superficial interactua amb l’aigua oferint resistència al flux facilitant la sedimentació de les 
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Figura 109. Sembra, feixines i estaques vives 

inicials. Fotografia feta per l’EGAM el març 

del 2011. 

Figura 108. Sembra, feixines i estaques vives 

inicials. Fotografia feta per l’EGAM el març 

del 2011. 

Figura 110 Rebrots a les feixines dels espigons. 

Fotografia feta per l’EGAM l’abril del 2011. 
Figura 111. Rebrots a les feixines del krainer. 

Fotografia feta per l’EGAM l’abril del 2011. 

partícules. En consegüent, val la pena analitzar com evoluciona la vegetació a l’interior dels 

espigons i si aquesta és capaç d’evitar el buidatge d’àrids durant les avingudes. D’aquesta 

manera podrem saber si la decisió d’adoptar espigons amb un interior tou va ser encertada. A 

continuació es mostren els esdeveniments més rellevants pel que fa a la vegetació a l’interior 

dels espigons: 

1) Col·locació d’estaques vives i feixines inserides a l’interior de l’estructura, 

rebliment de l’interior amb terres, inserció d’estaques vives a la part central dels 

espigons evitant que sobresurtin més de 20cm de la superfície i amb una densitat 

de plantació d’uns 2 unitats per m2. Pel que fa a la plantació arbòria i arbustiva de 

ribera es van emprar tamarius, verns i diferents espècies de Salix. Tot el material 

vegetal utilitzat va ser d’espècies autòctones amb una elevada capacitat de 

reproducció vegetativa presents a l’àrea d’actuació. 

 

 

 

 

 

 

2) La crescuda del març del 2011 es va endur part de les feixines i estaques vives 

inserides als espigons i krainers que encara no havien consolidat ni rebrotat i eren 

incapaces d’evitar el buidatge dels d‘àrids. Tot i així, en les figures 110. i 111. 

s’observa que en poc menys d’un mes ja hi ha indicis dels primers rebrots en les 

feixines i estaques vives restants inserides en els entramats de troncs. Aquest fet, 

afavoreix l’establiment de vegetació de ribera i contribueix a la diversificació dels 

hàbitats fluvials, però, malauradament, a l’interior dels espigons, on ens interessa 

que les arrels de les plantes consolidin el material intern de l’espigó, no hi ha cap 

rastre de vegetació. 
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Figura 112. Rebrots de saulics (salix purpurea) a l’estructura dels 

espigons. Fotografia feta per l’EGAM el maig del 2011. 

Figura 113. Retirada del material vegetal en 

descomposició. Fotografia feta per l’EGAM el 

juny del 2011. 

Figura 114. Ressembrat i plantació de vegetació 

de ribera. Fotografia feta per l’EGAM el juliol del 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Durant els mesos de juny i juliol es van dur tasques de seguiment i manteniment 

que consistien en el retalusament, la retirada de material vegetal en 

descomposició, la ressembra i la revegetació del marge dret en les zones de sobre 

els krainers on l’aigua es va emportar la terra vegetal estesa i l’arrencada manual 

dels rebrots dels rizomes de canya.  
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Figura 115. Revegetació dins els espigons. Fotografia 

feta per l’EGAM l’octubre del 2011. 

Figura 116. Buidat dels espigons. Fotografia feta per la Maite Pujal el desembre del 

2011. 

 

 

4) A l’octubre del 2011 es van dur a terme més actuacions de revegetació i retalusat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Al novembre del 2011 es van produir fortes pluges que van donar lloc a una 

crescuda que va ser capaç d’endur-se el material de l’interior dels espigons (figura 

116.) i en aquest cas el terreny havia tingut més temps per consolidar ja que no 

s’havia produït cap avinguda des del març. A partir d’aquest fet i de les fotografies 

analitzades es conclou que la vegetació ubicada al voltant de l’entramat dels troncs 

creix de manera més abundant que la situada al centre dels espigons, en aquest 

punt, el desenvolupament de la vegetació és insuficient per estabilitzar el sòl i les 

arrels no són capaces de de fixar el material sòlid, de manera que en una crescuda 

l’aigua s’emporta la vegetació superficial i buida parcialment l’interior dels 

espigons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 75 

Figura 117. Segon espigó. Fotografia feta el 

juliol del 2012. 

Figura 118. Segon espigó. Fotografia feta 

l’octubre del 2012. 

Figura 119. Segon espigó. Fotografia feta el 

març del 2013. 

Figura 120. Primer espigó. Fotografia feta el 

maig del 2013. 

6) Durant el 2012 i 2013 no hi ha hagut actuacions de rebliment ni revegetació dels 

espigons, en consegüent no es pot estudiar la capacitat de la vegetació per 

estabilitzar el sòl dins els espigons. A continuació es mostren les fotografies més 

representatives pel que fa a la vegetació a l’interior de les estructures: 

 

 

 

 

 

Les fotografies del 2012 i 2013 corroboren el que s’ha esmentat en el punt 5), la vegetació 

creix amb facilitat al voltant dels troncs i amb menys abundància a l’interior dels espigons i no 

és capaç de fixar el sòl durant les crescudes. A llarg termini aquest fet ha donat lloc a una 

estructura més dèbil susceptible a trencar-se en avingudes posteriors. En la figura 119. es pot 

observar la situació actual del segon espigó i es pot veure amb facilitat que la part anterior de 

l’estructura ja no té terres que ajudin a suportar la força d’arrossegament de l’aigua quan hi ha 

avingudes importants, per tant, l’espigó només depèn de la seva fonamentació, la qual cada 

cop està més debilitada degut als fenòmens d’erosió local (figura 46.).  

Per últim, ens preguntem si realment eren necessaris els espigons o el marge dret es podria 

haver protegit d’una altra manera. Una alternativa interessant consistiria en rebaixar la llera 

del segon ramal (el ramal que es va utilitzar per desviar el curs de l’aigua durant la construcció 

dels espigons, figura 74.). En la figura 121. es pot observar que actualment la direcció de 

l’aigua es dirigeix directament cap el tercer espigó, a més, també s’aprecia que la fletxa que 
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Figura 121. Direcció de l’aigua tangent al segon ramal. Ortofoto 2011.Font ICC. 

indica la direcció de l’aigua és tangent al ramal esquerre (el secundari). Rebaixant el fons del 

llit del ramal secundari es descarregaria el ramal principal també amb cabals baixos evitant 

processos d’erosió del marge dret (es recorda que el retrocés del dipòsit de sediments entre el 

segon i el tercer espigó és fruit d’un cabal baix, no està associat a cap avinguda). En les figures 

de l’aixecament topogràfic (figures 90. i 91.) es pot veure la importància que té el segon ramal 

en la dinàmica del riu descarregant el ramal principal. Actualment, el ramal secundari és un 

tram que només s’utilitza un o dos cops a l’any durant avingudes puntuals. Rebaixar la llera del 

ramal esquerre permetria descarregar el ramal principal evitant que la l’aigua es dirigeixi recte 

contra el marge dret que es vol protegir. Juntament amb l’obertura del ramal secundari es 

considera convenient eliminar la nova porció de vegetació (figura 93.) ja que aquesta empeny 

el curs cap el marge dret. 
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Figura 122. Distribució de velocitats en un corrent d’aigua en superfície lliure. 

Transport sòlid 

És important conèixer els fenòmens de transport de sediments del riu perquè el transport de 

fons és un dels principals factors que condicionen la morfologia del riu, ja sigui en l’amplada 

com en el pendent. 

Sota l’acció de l’empenta hidrodinàmica hi ha sediments que es poden posar en moviment i 

ser transportats aigües avall. Dins d’aquest procés podem diferenciar el fenomen de transport 

de fons, en el qual els sediments es mouen sobre el fons amb moviment rotatori o 

d’arrossegament i el transport en suspensió, en què el sòlid es mogut dins del corrent per 

acció de l’aigua [15].  

 

Perfils de velocitats i mecanismes del transport sòlid: 

La distribució vertical en un corrent d’aigua en superfície lliure no és uniforme. Al fons 

s’imposa la condició d’adherència (velocitat nul·la). El perfil de velocitats és el següent: 

 

 

On u(Ϛ) és la velocitat puntual en funció de la distancia Ϛ del fons.  Per un corrent en superfície 

lliure i absència de singularitats es pot assumir que el perfil de velocitats segueix una llei del 

tipus: 
    

      
 

 
  (fórmula 17.) on d és la dimensió dels sediments i u* la velocitat 

característica o de tall. La velocitat de tall és la velocitat corresponent a l’altura de la capa 

límit, és a dir, l’alçada en què les tensions viscoses i tensions turbulentes adquireixen el mateix 

ordre de magnitud. La velocitat de tall es pot obtenir a partir de la següent expressió    √
 

 

 
 

(fórmula 18).  

De la fórmula 17. i de la definició de velocitat mitja U (fórmula 16.) es pot deduir la següent 

relació entre U i u*: 

 

      
 

 
  

on la funció    depèn de l’expressió adoptada pel perfil de velocitats. Una expressió típica per 

   és:  
 

       
 

 
     (fórmula 20.) de Strickler-Müller. També és habitual considerar una 

(fórmula 19.) 

(fórmula 16.) 
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Figura 123. Equilibri de forces en el cas d’arrossegament. 

distribució de velocitats d’aigua segons una llei logarítmica a partir de l’alçada de la capa límit 

  :  

    

   
 

 
    

 

  
 . 

Per altra banda, el lligam          pot expressar-se en termes del pendent motriu  , ja 

que       (fórmula 22.),  on R és el radi hidràulic.  

Sobre una partícula submergida hi actuen forces actives d’arrossegament a favor de la corrent 

i forces de resistència degut al pes de la partícula i el fregament del fons. Quan augmenta la 

velocitat de la corrent les forces fluidodinàmiques superen les accions estabilitzadores i la 

partícula es posa en moviment. Les condicions de flux en les que la partícula es troba al límit 

del moviment s’anomenen condicions crítiques o de moviment incipient. Un cop la partícula 

comença a moure’s es pot estudiar el transport d’aquestes partícules segons tres mecanismes: 

Arrossegament, salteig i rodament. 

Cas arrossegament: 

 

L=Força sustentació 

D=Força d’arrossegament 

G=Empenta 

P=Pes 

R=Reacció normal 

A=Força de fregament 

 

En condicions d’equilibri estàtic les reaccions R i A són: 

R = (P-G)·cosθ - L 

A = (P-G)·sinθ + D 

El màxim de la força tangencial de fregament és Amax = R·µ = R·tanβ (fórmula 25.),on β és 

l’angle de fricció. La condició de moviment incipient s’aconsegueix quan A = Amax. 

 Els altres termes que participen en el fenomen són: 

D =          
        

L =         
             

P – G =            

(fórmula 21.) 

(fórmula 23.) 

(fórmula 24.) 

(fórmula 26.) 

(fórmula 27.) 

(fórmula 28.) 
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On: -    és la velocitat eficaç sota els efectes de les forces fluidodinàmiques, es pot considerar 

com la velocitat de la corrent a una determinada distància del fons. 

       -   és la superfície frontal de la partícula   = α1·d
2 

       - W és el volum de la partícula W = α2·d
3 

       - CD, CL són els coeficients de Drag i Lift respectivament i depenen de la forma de les 

partícules i del número de Reynolds. KL = L/D  

 

Els coeficients α estan lligats a la forma i característiques granulomètriques dels sediments. 

Imposant A = Amax  s’obté: 

(P – G)·sinθ+D=[(P – G)·cosθ – L]·tanβ  → D+L·tanβ = (P – G)·cosθ·(tanβ - tanθ) (fórmula 29.) 

(1 + KL·tanβ)·CD· α1·d2·(0.5·   ·uD2) = (      )·g· α2·d3· cosθ·(tanβ - tanθ) (fórmula 30.) 

  
 

               
 = 

    

                      
           (  

    

    
)   (fórmula 31.) 

 

De la fórmula 17. de distribució de velocitats: 
    

      
 

 
  s’obté que per una certa alçada 

α3·D:      
       

                (fórmula 32.) 

La relació del moviment incipient utilitzant aquesta expressió és:  

  
  

               
  

    

                          
           (  

    

    
)    (fórmula 33.) 

On és   
  la velocitat de tall crítica. 

La part dreta de l’anterior expressió depèn de la granulometria, del valor α4 i del número de 

Reynolds. De fet, es pot expressar la relació anterior de la següent manera: 

φc = 
  

  

               
  (Re)·     (  

    

    
)     (fórmula 34.) 

Tenint en compte l’expressió        (fórmula 35.) es defineix el següent terme adimensional 

φ = 
 

           
 (fórmula 36.) anomenat “índex de Shields”. Aquest índex es pot interpretar com 

la relació entre forces d’arrossegament de la corrent i forces estabilitzadores. 

 Si φ < φc  la partícula roman quieta, mentre que per φ > φc  la partícula es mou. 
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Figura 124. Equilibri de forces en el cas de rotació. 

Cas rotació: 

 

 

       

 

 

 

 

 

On L és la força de sustentació, D la força de d’arrossegament, G l’empenta d’Arquímedes i P el 

pres propi.  

S’imposa l’equilibri de la rotació respecte el punt C de contacte. Si es defineixen bT i bGP com 

els braços de rotació de  ⃗   ⃗   ⃗⃗  i     ⃗  respecte el punt C, s’obté que l’equilibri de 

moments és: (P – G)·bGP = T·bT. Si ara es desenvolupa aquesta equació resulta que:  

(      )·g· α2·d3·bGP = CD  α1·d2·(0.5·   ·uD2)·(1+KL2)0.5·bT   (fórmula 37.) 

Reordenant els termes de l’expressió anterior s’obté: 

 
  

 

               
 

          

       
                 

   (fórmula 38.) 

Es tracta d’una equació molt semblant a la trobada en el cas d’arrossegament. 

 

Llei de moviment incipient: (àbac de Shields): 

En l’apartat anterior s’ha estudiat l’estabilitat d’una partícula del fons sota l’acció de la corrent. 

Per resoldre el problema cal determinar la dependència del número de Reynolds i la 

granulometria dels sediments. 

Els valors crítics φc van ser estudiats experimentalment per Shields (1936) en funció del 

número de Reynolds (Re* = 
    

 
). En els seus experiments es considera pendent nul (i = 0, per 

tant, θ=0) i  granulometria uniforme (d = constant). 

Per l’estudi del moviment incipient a la Tordera es consideren els calats màxims, àrea, 

amplades i radis hidràulics disponibles a partir de l’estudi de l’anàlisi hidràulica d’una avinguda 

extraordinària del document “Estudis previs” de la Planificació de l’Espai Fluvial de la conca de 

la Tordera [9]. 
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Figura 125. Diagrama de Shields. 

Taula 9. Característiques geomètriques i hidràuliques de tres seccions d’interès. 

Es consideren tres seccions d’interès: l’estació de Can Serra per ser el punt amb la informació 

més precisa, el braç dret per ser la zona on es situen els tres espigons i el pont de la N-II 

perquè és una secció situada aigües avall dels actuals espigons.  

 

Amb aquestes dades es poden determinar les tensions al fons, les velocitats característiques i 

els números de Reynolds. Els valors obtinguts es col·loquen al diagrama de Shields: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els valors de la tensió crítica que marquen el llindar entre moviment i repòs han estat calculats 

mitjançant la fórmula semiempírica proposada per Guo (1990): 

    
    

          [   
          

  ]    (fórmula 39.) 

A partir dels valors del gràfic es pot afirmar que la tensió que exerceix l’aigua sobre els 

sediments serà molt més gran que la necessària per moure’ls (τ >> τc). Per tant, és d’esperar 

que en les avingudes importants hi hagi grans moviments de sorra. Si es calcula el diàmetre 

dels sediments en el moment de moviment incipient per un cert cabal s’obté que per a un 

cabal de 180 m3/s (màxim cabal en l’avinguda del març del 2011) l’aigua és capaç de moure 

partícules de 3.2 cm de diàmetre i per un cabal de 841 m3/s l’aigua pot moure sediments de 

fins a 11 cm de diàmetre. 

 

 

 Calat 
màxim (m) 

Perímetre 
(m) 

Amplada 
(m) 

Àrea (m
2
) Radi H (m) Q (m

3
/s) 

Can serra 4 63,5 56,5 197,8 3,1 490.5 

Braç dret 5 103,7 97 327,9 3,6 898,4 

Pont N-II 5,3 152,1 144,5 549,1 2,5 1179,8 
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Transport de fons 

Fins ara s’ha determinat el valor límit pel moviment incipient dels sediments. El següent pas 

consisteix en trobar la quantitat de sòlid que es mou en el cas que el llindar hagi estat superat. 

El material pot ser transportat en suspensió o pel fons saltant o rodant. En un riu es 

produeixen simultàniament els dos fenòmens i les proporcions entre un i l’altre depenen de les 

condiciones orogràfiques, geològiques, climatològiques i forestals de la conca. 

Segons la procedència, el material transportat pot tenir origen en el propi riu o bé en altres 

zones de la conca hidrogràfica per les que no circula aigua excepte quan hi ha avingudes. 

El transport de sediment d’origen fluvial es reparteix entre transport en suspensió (material 

més fi) i de fons (material més gros). En canvi, el material que procedeix de la conca 

hidrogràfica acostuma a ser un material més fi que només pot ser transportat en suspensió. 

El fons està en equilibri quan les partícules que s’erosionen són les mateixes que les que 

sedimenten, en aquesta situació el fons no es veu alterat. Es tracta d’un equilibri mòbil, per 

tant, es poden considerar cicles, de manera que al tancar-se no hi hagi excés ni manca de 

sediment, un exemple seria l’erosió transitòria. 

Les equacions del transport de fons s’utilitzen per quantificar el cabal sòlid d’una corrent en 

funció de les característiques hidràuliques i les característiques geomètriques i 

granulomètriques del llit. En aquest fenomen hi intervenen un gran nombre de variables  i la 

mecànica del transport de sòlids és molt complexa, per això, és molt difícil trobar una equació 

dinàmica del transport de fons. Diversos autors han proposat algunes equacions aproximades 

que s’estudiaran a continuació. 

Les equacions de transport de fons són fórmules unívoques entre el cabal sòlid unitari qs i les 

característiques hidràuliques. La majoria d’equacions adopten la següent forma: qs = f(τ – τc). 

on τ és la tensió de tall al fons i τc és la tensió crítica del moviment incipient. Per tant, el cabal 

sòlid és una funció que depèn de l’excés de tensió de tall en el fons. 

Es consideren les equacions de Schocklitsch, Bathurst, Suszka, Meyer-Peter & Müller i Einstein-

Brown. En els alguns casos la variable qs apareix en funció del cabal sòlid adimensional Φ= 
  

√  (
    

 
)   

 (fórmula 40.) on ρs és la densitat del material del llit i g la gravetat. 

L’equació proposada per Schocklitsch està basada en estudis en canals d’aforament i dades de 

camp. Schocklitsch va proposar una fórmula en què el cabal sòlid és funció de la diferència 

entre cabal unitari i cabal crític pel moviment incipient. El seu model es caracteritza perquè, a 

diferència dels altres models, no involucra de manera explícita el calat. En canvi, considera de 

manera explícita el pendent de la llera del riu. Diverses investigacions [Bathurst et at (1987)] 

han demostrat que la fórmula de Schoklitsch prediu de manera raonablement bé el cabal sòlid 

de sediments de fons en corrents naturals amb un subministrament il·limitat de sediments. Es 

tracta d’un model emprat àmpliament en rius de graves però també es pot aplicar en sorres i 

graves fines. Fórmula Schocklitsch (1962): 

   
   

    
                (fórmula 41.)    on       

  

√    
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En el cas de l’equació de Meyer-Peter & Müller (1948) es van utilitzar graves fines en els 

experiments per a la calibració de la fórmula (es van utilitzar partícules amb diàmetres entre 

0.03 i 2.9 cm), per quest motiu es sol utilitzar la fórmula de Meyer-Peter & Müller en rius de 

grava fina. L’equació de Meyer-Peter & Müller considera que el cabal sòlid és proporcional a la 

tensió de tall elevada tres mitjos (    3/2). La fórmula considera que el cabal sòlid 

adimensionalitzat és nul si        . Si la tensió de tall en el fons supera aquest llindar es 

pren:              
3/2  (fórmula 42.). 

On   és el valor adimensional de la tensió de tall al fons (  = 
 

            
  (fórmula 43.)) i    és 

la tensió de tall crítica adimensionalitzada ( c =     (       √
   

 
)      (  

    

    
)  

(fórmula 44.) on h és el calat, tanθ el pendent i β l’angle de fricció, es pren β=150)· 

 

La fórmula de Bathurst (1987) és una variant de la fórmula de Meyer-Peter & Müller per 

pendents majors. El valor del cabal sòlid adimensional és           
3/2 (fórmula 45.). El 

model de Bathurst considera la tensió de tall crítica és  igual a     0.047, mentre que la 

tensió de tall adimensional és   = 
    

                                
  (fórmula 46.), on u* és la 

velocitat de tall i γ el pes específic de l’aigua. 

 

El model proposat per Suszka (1991) és un dels més recents i s’acostuma a aplicar a rius amb 

pendents d’entre 0.2% i 9%, amb un rang de diàmetres de sediments  d50 de 3mm a 44mm. Tot 

i que el material del riu La Tordera es troba fora d’aquest rang (d50 = 2.2mm) es considera 

acceptable utilitzar aquesta fórmula ja que s’ha emprat en altres estudis de transport de sorra 

donant resultats acceptables. L’equació proposada per Suszka es basa en el mateix criteri que 

les fórmules de Meyer-Peter & Müller i Bathurst, és a dir, es considera que el cabal sòlid és 

proporcional a la tensió de tall al fons, tot i que la proporció ja no és     3/2.  

Fórmula Suszka:                    
  

 
        (fórmula 47.) 

on la tensió de tall crítica adimensional és            
 

   
          (fórmula 48.) 

 

Per últim s’utilitza la fórmula d’Einstein-Brown. Einstein considerava que els mètodes per 

determinar el cabal sòlid basats en l’excés de tensió de tall en el fons respecte la tensió crítica 

eren poc exactes, ja que definir de manera precisa la tensió crítica pel moviment incipient és 

molt difícil. A més, el transport de sòlid està fortament lligat amb les fluctuacions turbulentes 

del flux, malgrat que aquestes no es tenen en compte en les fórmules anteriors. Després de 

realitzar nombrosos experiments, Einstein va definir una fórmula pel cabal sòlid tenint en 

compte la probabilitat que tenia una partícula del fons de la llera de ser moguda per les 

fluctuacions del flux. Uns anys més tard (1950) Brown va desenvolupar una equació més 

acurada pel transport de sòlids basada en la fórmula d’Einstein de 1942. La fórmula d’Einstein-



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 84 

Brown és aplicable per a partícules amb diàmetres d50 de 0.2mm a 29mm, per tant, estem dins 

del rang. 

Fórmula d’Einstein-Brown: 

Cabal sòlid adimensionalitzat:     (
 

 
) , on 

 

 
 

 

          
  . En la majoria de casos es pot 

escriure:      (
 

 
)3  (fórmula 49.).  

El cabal sòlid és:       √  (
  

 
  )     (fórmula 50.),  on   √

 

 
 

     

      
  
 

   
 

√
      

      
  
 

   
 , sent   = 10-6 m2/s la viscositat de l‘aigua.  

S’observa que en la fórmula d’Einstein-Brown:     3. Per tant, es pot afirmar que la 

proporcionalitat del cabal sòlid amb la tensió de tall és diferent en les diferents fórmules 

utilitzades.  

En el nostre sector d’estudi les característiques del riu són: Pendent i=0.0024, coeficient de 

rugositat de Manning n = 0.042 i diàmetre d50 = 0.0022m. Aquestes dades es poden trobar en 

l’informe d’”Estudis previs” de la PEF [9].  Considerant aquests valors es pot obtenir el cabal 

sòlid a partir del cabal unitari de la següent manera: 

 - Es troba el radi hidràulic a partir del cabal unitari mitjançant la fórmula de Manning: 

   (
   

    )
   

   (fórmula 51.) 

- Es calcula la tensió de tall:        . 

- Es determina el cabal sòlid amb les fórmules          

Un cop determinat el cabal sòlid segons els diferents models es pot traçar la següent gràfica 

cabal unitari – cabal sòlid unitari: 
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Figura 126. Relació cabal unitari - cabal sòlid unitari. 
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Taula 10. Percentatges de cabal sòlits sobre cabal unitari segons la fórmula utilitzada. 

 

La gràfica ens dóna una idea de la gran dispersió que tenen els diferents models i de la 

dificultat que suposa determinar el cabal sòlid exacte degut a la complexitat dels mecanismes 

de transports de sediments. Aquest fet ens indica que l’ús de fórmules empíriques s’ha 

d’efectuar de manera cautelosa.  

Una manera útil de veure el transport de sòlid consisteix en calcular el coeficient qs/q en 

percentatge. Els valors obtinguts són els següents: 

q (m2/s) Schocklitsch Bathurst Suszka Meyer-Peter 
& Müller 

Einstein-
Brown 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1 0,0069 0,0348 0,1943 0,1820 0,0586 

0,2 0,0093 0,0494 0,2146 0,2258 0,1021 

0,3 0,0101 0,0549 0,2192 0,2405 0,1412 

0,4 0,0105 0,0577 0,2201 0,2472 0,1777 

0,5 0,0108 0,0593 0,2197 0,2506 0,2124 

0,6 0,0109 0,0603 0,2189 0,2524 0,2458 

0,7 0,0111 0,0610 0,2179 0,2534 0,2780 

0,8 0,0111 0,0614 0,2168 0,2538 0,3094 

0,9 0,0112 0,0617 0,2157 0,2539 0,3399 

1 0,0113 0,0619 0,2146 0,2538 0,3698 

1,1 0,0113 0,0620 0,2135 0,2535 0,3991 

1,2 0,0113 0,0621 0,2125 0,2531 0,4279 

 

És interessant observar que en tots els casos excepte el d’Einstein-Brown, la relació qs/q és 

manté més o menys constant tant en valors baixos de cabal unitari com en valors alts. De fet, 

en el gràfic anterior s’observa que les corbes són aproximadament rectes amb pendent qs/q. 

En canvi, amb el mètode d’Einstein-Brown s’obté una corba amb pendent creixent. Aquest fet 

es deu a que el cabal sòlid de la fórmula d’Einstein-Brown és proporcional a la tensió de tall al 

cub (    3) i la tensió de tall és proporcional a tres cinquens del cabal unitari (   3/5), per 

tant,      9/5, per aquest motiu la fórmula d’Einstein-Brown és pròxima a una funció 

parabòlica de grau dos. En canvi, per la resta de fórmules s’aproximen més a una proporció 

lineal, per exemple, en el cas dels models de Bathurst i Meyer-Peter & Müller la relació entre 

cabals és:     9/10. 

Actualment encara no hi ha un consens sobre quin mètode és capaç d’oferir els resultats més 

fiables. En moltes ocasions es pot obtenir una dispersió de resultats de diversos ordres de 

magnitud. Un dels motius d’aquesta disparitat és deguda a les condicions hidràuliques i de 

contorn en les que es van dur els experiments que van permetre la deducció de les fórmules 

empíriques. Cap de les fórmules considerades es va deduir en unes condicions hidràuliques i 

geomètriques iguals a les de riu Tordera. Per altra banda, s’han triat les fórmules que es van 

determinar en experiments amb pendents i materials similars als del riu Tordera.  
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Una aplicació interessant d’aquestes fórmules consisteix en calcular la quantitat de sorra 

moguda durant una avinguda. L’estudi es centrarà en els moviments de sorra durant 

l’avinguda del març de 2011, ja que en l’anàlisi morfològica, aquesta crescuda té una forta 

importància. Per dur a terme l’estudi del moviment de terres és necessari determinar els 

cabals, els calats, les amplades i els radis hidràulics en la zona d’interès. 

Segons les dades històriques de l’ACA, l’hidrograma i els calats de l’avinguda a l’estació de Can 

Simó són:  

 

 

 

Tanmateix, aquestes dades no corresponen a la 

secció que ens interessa. Suposant que la 

infiltració i l’aportació d’aigua entre el tram de 

Can Simó i el poble de la Tordera és negligible, 

es pot considerar que les dues seccions tenen el 

mateix hidrograma, i per tant, es pot treballar 

amb la informació de l’estació de Can Simó, 

situada a uns 4 kilòmetres aigües amunt de la 

secció d’estudi (braç dret). 

 

Figura 127. Nivell del riu a l’estació de Can Simó durant l’avinguda del març del 2011. Font: ACA. 

Figura 128. Hidrograma a l’estació de Can Simó durant l’avinguda del març del 2011. Font: ACA. 

Figura 129. Mapa de la  Tordera, secció d’estudi 

i estació de Can Simó. Font: PEF. 
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Una altra dificultat que presenten aquestes dades és que els valors dels calats, a diferència de 

l’hidrograma, no es poden traslladar d’una secció a una altra, ja que la geometria de la secció 

de l’estació de Can Simó és molt diferent a la del braç dret. Per obtenir els calats correctes 

s’han utilitzat els programes “Opflow” i “HEC-RAS”, que permeten obtenir els calats coneguda 

la geometria de la secció, el cabal, el pendent, el coeficient de rugositat i una condició de 

contorn aigües avall ja que ens trobem en règim lent. 

A continuació es mostra la geometria de la secció de Can Simó: 

 

 

 

Segons l’estudi de la “Dinàmica Fluvial de la PEF” el càlcul dels cabals a Can Simó es realitza 

considerant l’estació com un sobreixidor rectangular de pared gruixuda. Per tant, els valors 

dels cabals es determinen hipotitzant calat crític a la secció de l’estació.  

 

A partir de les coordenades de les seccions transversals del braç dret subministrades per 

l’anàlisi taquimètric del 6 de maig de 2011, és a dir, després de l’avinguda del març, es poden 

determinar les geometries de les seccions transversals. Per obtenir uns resultats satisfactoris 

pel càlcul del cabal sòlid es consideraran dues seccions que formen un volum de control 

(seccions d’aigües amunt i d’aigües avall de la figura següent).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Esquema de l’estació de Can Simó. Font: ACA 



          Funcionament de mesures d'ecoenginyeria a la Tordera 

 

 
 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’obtenir els calats d’aquestes dues seccions s’ha utilitzat l’eina “Unsteady Flow” del 

programa “HEC-RAS” considerant règim no permanent (figura annex 73.), les geometries de 

diverses seccions, un pendent de 0,24%, un coeficient de rugositat de Manning n = 0,042 

(dades de la PEF) i la condició de calat uniforme a la secció d’aigües avall número 2, aquesta 

secció no s’ha de confondre amb la de l’anterior gràfic. Això s’ha fet tenint en compte que en 

un avinguda no hi ha calats uniformes en les seccions del volum de control. En la fotografia 

següent s’indiquen quines són les seccions del volum de control i quina és la secció on 

s’imposa calat uniforme (secció aigües avall 2): 

 

 
 

 

 

Figura 131. Seccions aigües amunt i avall del volum de control. Fotografia EGAM 

Figura 132. Seccions aigües amunt i avall del volum de control i secció aigües avall 2 

com a secció transversal de suport.  
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Taula 11. Volum i massa de la sorra traginada en la secció aigües amunt segons la fórmula utilitzada. 

En les taules annex 1. i 2. de l’annex 9 es mostren els valors dels calats, així com els radis 

hidràulics, amplades i altres variables hidràuliques ja que tots aquests valors varien en funció 

del cabal. A continuació es mostra el perfil de la secció transversal d’aigües amunt i el nivell 

d’aigua corresponent a un cabal de 180m3/s. 

 

 

 
 

 
 

Ara que ja es coneixen els valors dels cabals, calats, amplades i radis hidràulics per cada hora 

de l’avinguda de l’11 de marc de 2011, es disposa de la informació suficient per determinar el 

cabal sòlid utilitzant les cinc fórmules esmentades anteriorment. A més, es poden obtenir els 

volums de terra traginats durant la crescuda multiplicant cadascun dels cabals sòlids pels 3600 

segons (una hora) hipotitzant que el cabal es manté constant per cada hora (hidrograma 

discretitzat). També és possible conèixer la massa total moguda durant l’avinguda multiplicant 

per la densitat de la sorra. 

 

Per a la determinació del cabal sòlid és necessari conèixer la tensió de tall al fons. Aquesta s’ha 

calculat de la següent manera: 

- Es determina la velocitat V amb l’”HEC-RAS” per cada cabal de l’hidrograma. 

- Es calcula el pendent motriu a partir de la fórmula de Manning:   
     

 
 
    

- Es troba el valor de la tensió de tall:         

 

Un cop es coneixen els cabals sòlids es pot determinar el volum i la massa de sorres traginades. 

  

Fórmula Schocklitsch Bathurst Suszka Meyer-Peter 
& Müller 

Einstein-
Brown 

Volum total [m3] 3759 17561 61005 72034 114628 

Massa [Tones] 9397 43903 152512 180084 286569 

 

 

Ara realitzem el mateix procediment considerant la secció d’aigües avall del volum de control. 

L’hidrograma utilitzat en aquesta secció serà el mateix, l’única variable que canvia és la 

geometria de la secció.  

Figura 133. Secció transversal aigües amunt. Càlcul del calat mitjançant l’HEC-RAS. 
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Taula 12. Volum i massa de la sorra traginada en la secció aigües avall segons la fórmula utilitzada. 

 
 

 

Els valors dels volums i masses que s’obtenen a partir del cabal sòlid en la secció aigües avall 

són: 

 

 

Fórmula Schocklitsch Bathurst Suszka Meyer-Peter 
& Müller 

Einstein-
Brown 

Volum total [m3] 3717 47433 156060 190587 266700 

Massa [Tones] 9292 118583 390151 476468 666751 

 

 

Observem que els volums obtinguts en les dues seccions són molt similars en el cas de la 

fórmula de Schocklitsch, en canvi, la resta de models ens indica que el cabal sòlid en la secció 

aigües avall és més del doble que el d’aigües amunt del volum de control. Per tant, segons les 

fórmules el volum de control es troba en un procés d’erosió. Aquest fet es contradiu amb el 

que s’ha exposat anteriorment ja que les fotografies i l’estudi de les batimetries mostren una 

acumulació al marge dret de la llera i al segon ramal. L’explicació d’aquest fenomen es deu a 

que la secció d’aigües amunt és més estreta i més profunda que la d’aigües avall. Si es té en 

compte l’expressió utilitzada pel càlcul de la tensió de tall (   
        

  
   ) (fórmula 52.) i que el 

radi hidràulic s’ha determinat considerant-lo igual al calat, es conclou que a l’augmentar el 

calat la tensió de tall disminueix. A més, cal tenir en compte que segons els resultats de l’HEC-

RAS, la velocitat de la secció aigües amunt és lleugerament menor que la d’aigües avall. En 

consegüent, si els calats en la secció aigües amunt són majors que els d’avall i les velocitats són 

menors, la tensió a la secció aigües avall serà major. Com que la tensió és més elevada aigües 

avall resulta que el cabal sòlid també és més gran.  

 

Per altra banda s’observa una gran dispersió de resultats segons la fórmula utilitzada, fins i tot, 

en el cas del mètode Schocklitsch el volum traginat és de dos ordres de magnitud menor que 

en la resta de fórmules. Amb la informació disponible no es pot calcular de manera exacte el 

volum de terra moguda, només és possible determinar-ne un rang [3717m3 – 266700m3] en el 

Figura 134. Secció transversal aigües avall. Càlcul del calat mitjançant l’HEC-RAS. 
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Taula 13. Volum i massa de la sorra traginada en la secció aigües amunt segons la fórmula utilitzada en 

l’avinguda del 1982. 

que segurament es troba el vertader valor de volum traginat. Tot i així, aquest interval és molt 

gran i seria interessant reduir-lo per obtenir una idea més exacte del volum real de terra 

moguda. Una bona manera d’afinar l’interval i determinar una solució més precisa consisteix 

en trobar quins dels 5 mètodes emprats tenen més validesa sota les condicions del nostre 

problema i descartar el resultat dels altres. 

 

Segons l’informe dels “Estudis previs” de la PEF [9], entre el 15 i 17 de febrer de 1982 es produí 

la segona màxima avinguda enregistrada a la Tordera, aquesta assolí 1008 m3/s a Tordera i el 

riu traginà un volum de 200.000m3 segons La Vanguardia. Per altra banda, aquesta informació 

no es publicà en els diaris que van sortir els dies posteriors de la riuada del 1982. En cap d’ells 

es fa referència a aquests 200.000m3 de volum traginat.   

 

Malauradament no es disposa de més informació que l’esmentada. Per aquest motiu, per 

obtenir més dades i poder simular l’avinguda de 1982 es realitza una homotècia de 

l’hidrograma de l’avinguda del 2011 utilitzant un cabal punta de 1008m3/s. La raó d’homotècia 

és: λ = Q1982/Q2011 =1008/180 = 5.6 . L’hidrograma homotètic que s’obté per simular la crescuda 

de 1982 és el següent: 

 
 

 

El procediment per determinar el volum de sorra traginat és el mateix que l’utilitzat en 

l’avinguda del 2011.  

 

D’aquesta manera s’obtenen les dades suficients per determinar els cabals sòlids mitjançant 

les 5 fórmules. Aplicant el càlcul del transport de sòlids i multiplicant pel temps (una hora per 

cada cabal sòlid) s’obtenen els següents volums de terra desplaçada en la secció aigües amunt:  

 

 

Fórmules Schocklitsch Bathurst Suszka Meyer-Peter 
& Müller 

Einstein-
Brown 

Volum total [m3] 21619 136685 437465 542095 3171475 

Massa [Tones] 54048  341711 1093662 1355238 7928687 

 

 

 

 

Figura 135. Hidrograma a la secció d’estudi durant l’avinguda del 1982. 
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Taula 14. Volum i massa de la sorra traginada en la secció aigües avall segons la fórmula utilitzada en 

l’avinguda del 1982. 

 

Valors dels volums i masses a la secció aigües avall: 

 

Fórmules Schocklitsch Bathurst Suszka Meyer-Peter 
& Müller 

Einstein-
Brown 

Volum total [m3] 21634 164649 522798 651104 4777521 

Massa [Tones] 54084 411622 1306995 1627761 11943802 

 

 

 

A la vista dels resultats anteriors es conclou que les fórmules de Bathurst, Suszka i Meyer-Peter 

& Müller donen valors del mateix ordre de magnitud, i a més, si es considera encertada i vàlida 

la informació proporcionada per La Vanguardia de 200.000m3 de sòlids traginats s’observa que 

els tres models esmentats donen resultats semblants. Per tant, es poden eliminar els resultats 

obtinguts amb les fórmules de Schocklitsch i Einstein-Brwon, i considerar com a bones 

estimacions les equacions proposades per Bathurst, Suszka i Meyer-Peter & Müller. 

 

Un altre fenomen lligat al moviment de terres interessant d’estudiar consisteix en l’anàlisi de la 

mobilitat en planta de la llera del braç dret, provocada per l’erosió dels marges exteriors i la 

sedimentació a les barres interiors. No obstant, en el nostre cas resulta complicat definir les 

zones de sedimentació i erosió del llit ja que es tracta d’un riu trenat que canvia el seu curs 

pràcticament cada any.  

 

En un tram de riu entra un cabal sòlid qs1 i en surt un qs2, a més, en aquest tram hi ha un volum 

d’erosió (V2) i un volum de sedimentació (V1). Si la llera del riu està en equilibri, els volums V2 i 

V1 s’igualen encara que hi hagi mobilitat de sediments dins el tram de riu considerat.  

 

El cabal sòlid d’entrada (qs1) dóna lloc al volum de sedimentació (V1) a més del transport 

general del riu, mentre que el cabal sòlid que surt del tram (qs2) és degut al volum d’erosió (V2) 

i a la contribució del transport general del riu. Hipotitzant que tot el transport de sòlids és pel 

fons i no en suspensió, els mínims cabals sòlids en situació d’equilibri són: qs1 = V1 i qs2 = V2, és a 

dir, tot els sòlids que entren en el tram considerat sedimenten, mentre que tots els sòlids que 

surten provenen de l’erosió del fons. Tot i això, el més normal és trobar-nos en la situació en la 

que gran part de les partícules circulen sense sedimentar i amb poca erosió del fons, és a dir: 

qs1  > V1 i qs2  > V2. Per tant, és d’esperar que el flux total sigui major que la diferència de volums 

d’erosió i sedimentació, és a dir, flux total = qs > ΔV = |V1 – V2|.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 Figura 136. Processos d’erosió i sedimentació en el tram d’estudi. 
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Taula 15. Cabal sòlid en les seccions d’interès segons les tres fórmules escollides en l’avinguda del 2011. 

Taula 16. Càlcul del volum de terres eliminant la mota. 

 

Els valors del cabal sòlid d’entrada i sortida són els que corresponen a la secció d’aigües amunt 

i aigües avall respectivament. A continuació es mostra una taula amb els valors del cabal sòlid 

obtingut segons les diferents tres fórmules escollides al llarg de la crescuda del març del 2011.  

 

Fórmula Bathurst Suszka Meyer-Peter & 
Müller 

Cabal sòlid d'entrada qs1 [m
3/dia] 3902,5 13556,6 16007,5 

Cabal sòlid de sortida qs2 [m
3/dia] 10540,7 34680,0 42352,7 

 

 

Per altra banda, en l’apartat de l’estudi de moviments de terra s’han determinat els volums 

d’erosió i acumulació comparant els dos estudis taquimètrics. De les 5 seccions analitzades 

s’han obtingut els següents valors: 

 

 Erosió [m3] Acumulació [m3] Volum final [m3] 

Tram secció 1 modificada-2 885 285 600 (erosió) 

Tram secció 2-3 908,1 337,9 570,2 (erosió) 

Tram secció 3-4 390,3 490,9 100,6 (acumulació) 

Tram secció 4-5 199,4 704,2 504,8 (acumulació) 

Total 2382,8 1818 564,8 (erosió) 

 

 

Tenint en compte que van transcórrer 108 hores (4,5 dies) entre l’inici i el final de l’hidrograma 

de càlcul, els volums de sedimentació i erosió dividits pel temps són: V1 =1818/4,5 = 404 m3/dia   

i V2  = 2382,8/4,5 = 529,51 m3/dia. Considerant els valors dels cabals sòlid d’entrada i sortida 

obtinguts amb les 3 fórmules del transport sòlid es comprova amb facilitat que qs1  > V1 i qs2  > 

V2 en tots tres casos. Per tant, es pot afirmar que la majoria dels sòlids transcorren el volum de 

control sense interactuar amb la llera del riu, és a dir, sense sedimentar ni erosionar la llera. 

 

Per acabat el tema de transport de sòlid s’ha fet una simulació d’un flux quasi-no permanent 

mitjançant el programa HEC-RAS per tal d’estudiar el transport de sediments amb un model 

unidimensional. Per fer-ho s’ha aproximat l’hidrograma d’entrada a un hidrograma de fluxos 

constants, de manera que per cada hora s’ha suposat un cabal constant. El programa HEC-RAS 

realitza la simulació sota la premissa de que els canvis en la geometria de la llera del riu durant 

les la sèrie de fluxos constants no són suficients per alterar la hidrodinàmica del riu. Tot i així, 

la capacitat de transport de sediments depèn dels canvis de la geometria de la llera. Per tant, 

és necessari actualitzar la geometria de les seccions amb freqüència per evitar que hi hagi 

grans  volums de material dipositat o erosionat. HEC-RAS determina quin és el volum de 

sediments acumulats transportats per a cada secció durant la duració de cada sèrie de 

l’hidrograma i considera que aquest volum de sortida és l’aportació de material per a la secció 

següent situada a aigües avall. 

 

També ha estat necessari introduir la corba granulomètrica de la llera del riu. En la figura 

l’annex 74. es pot trobar la corba granulomètrica construïda a partir de les dades de mostreig 
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de l’estudi “Morfologia de les lleres” de la Planificació de l’Espai Fluvial de la conca de la 

Tordera [9]. 

 

Per avaluar millor el comportament de les seccions d’interès s’ha ampliat el tram d’estudi 

afegint-hi 4 seccions més aigües amunt (figura annex 75.).  

 

Com a condicions de contorn s’ha introduït el pendent de la llera (i = 0,0024) i la corba de 

descàrrega dels sediments a la secció d’aigües amunt. La corba de descàrrega determina 

l’ingrés de sediments basant-se en l’increment del cabal d’aigua. Per construir aquesta corba 

s’han utilitzat els valors dels cabals sòlids obtinguts anteriorment mitjançant la fórmula de 

Meyer-Peter & Müller. 

 

Un cop duta a terme la simulació s’obté un gràfic (figura 137.) en el qual es superposen els 

perfils longitudinals inicial i final de la simulació, és a dir, de la crescuda. S’observa que l’únic 

tram en règim de sedimentació és el que es troba aigües amunt del punt mig entre el primer i 

el segon espigó. Aigües avall d’aquest punt tenim una situació d’erosió. Aquest fet coincideix 

mínimament amb el que s’ha observat a la realitat, ja que aigües amunt del punt mig entre els 

dos primers espigons es va formar un dipòsit de sediments durant la crescuda del 2011. 

Tanmateix, aquest dipòsit arriba fins a uns 10 metres aigües avall del segon espigó i el 

programa HEC-RAS ha donat una solució errònia en aquest tram. A més a més, cal esmentar 

que HEC-RAS és un model unidimensional que ens dóna una possible aproximació a la solució 

real, per tant, cal valorar amb cura els resultats obtinguts mitjançant la simulació amb HEC-

RAS.  

 

 
 

 

 

 

Figura 137. Processos d’erosió i sedimentació en el tram d’estudi segons HEC-RAS. 
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També és interessant veure les masses de sorra traginades durant tota la avinguda que surten 

per les diferents seccions. Segons la figura 138. la massa acumulada durant la crescuda del 

2011 que surt per la “secció aigües avall” és de 10124 tones i la que surt de la “secció aigües 

amunt” és de 7209 tones. En canvi, les masses calculades anteriorment mitjançant les 

fórmules de Bathurst, Suszka i Meyer-Peter & Müller ens donen els següents rangs: [43903-

180084] tones per la secció aigües amunt i [118583-476468] tones per la secció aigües avall. 

Ens n’adonem que les masses calculades directament amb l’HEC-RAS tenen un ordre de 

magnitud inferior que les calculades mitjançant les fórmules. És curiós observar que si 

considerem la fórmula de Schocklitsch, descartada per donar valors molt inferiors a la resta, el 

valor de les masses traginades en ambdues seccions és molt semblant a l’obtingut en la 

simulació de transport de sòlid de l’HEC-RAS. Donades les incerteses i imprecisions associades 

al model unidimensional de transport de sòlid de l’HEC-RAS es considera que les fórmules 

escollides anteriorment (Bathurst, Suszka i Meyer-Peter & Müller) són les expressions més 

adequades pel càlcul del volum de sorres traginades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138. Masses de sorra acumulada durant la crescuda del 2011 que surten per a cada una de les 

seccions. 
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Conclusions principals 

Arribats a aquest punt és possible fer un resum de les principals conclusions dutes a terme al 

llarg de la tesina: 

1) L’acumulació de sorres al marge dret no es pot atribuir exclusivament a la presència dels 

espigons ja que el dipòsit de sediments apareix en un gran nombre d’ortofotos anteriors a la 

seva construcció, per tant, la formació d’un dipòsit de sediments el marge dret és un tret comú 

en aquest tram del riu. 

2) A llarg termini, els dos primers espigons han donat un resultat favorable aigües amunt i en la 

zona situada enmig dels dos espigons reduint la mobilitat del dipòsit de sediments i suavitzant 

la corba. Es recorda que l’acumulació de sediments dels anys 2011 i 2012 és major a qualsevol 

dipòsit previ del qual es tingui una ortofoto. Aquest dipòsit de sediments permet protegir el 

marge dret i redirigir el flux cap el centre de la llera. Tanmateix, cal esmentar que, tot i el bon 

funcionament dels dos primers espigons en quant a l’estabilització del dipòsit i suavització de 

la corba, el segon espigó es troba fortament debilitat (figura 42. i 46.) i és susceptible a 

escapçar-se en la propera gran avinguda. 

3) La regressió dels sediments aigües avall del segon espigó sembla indicar que la previsió d’un 

dipòsit de sediments de 30 metres era molt superior a la real. Es pretenia formar un dipòsit de 

sediments total de 90 metres de longitud i considerant que la longitud dels espigons és d’uns 9 

metres, l’àrea total dels sediments acumulats previstos és d’aproximadament 810m2. En canvi, 

si es considera el dipòsit de sediments real a la part posterior dels espigons a partir de la 

batimetria del 6-5-2012 (figura annex 47.), les fotografies terrestres i l’AUTOCAD es determina 

que l’àrea del dipòsit de sediments entre el primer i segon més el dipòsit situat al revers del 

segon espigó és de 418m2 (figura 22.). En consegüent, es pot dir que el dipòsit de sediments és 

la meitat del que s’havia previst en el projecte 

4) A partir de la profunditat de soscavació calculada i observada en fotografies i l’estudi dels 

moviments de terres entre els dos taquimètrics, es pot afirmar amb certa seguretat que 

l’escapçament del tercer espigó va ser degut als següents fenòmens: 

- Buidat de l’interior de l’espigó durant la crescuda.  

- Erosió de la part externa de la corba formant un thalweg durant l’avinguda. El 

descens de la llera del marge dret on es trobava el tercer espigó va fer que la fonamentació es 

debilités i la resistència dels troncs verticals encastats al terreny disminuís. 

- La força d’arrossegament de l’aigua que es dirigia directament contra l’estructura del 

tercer espigó (figura 48.) va ser prou forta per trencar-lo i acabar de buidar els fins que hi havia 

al seu interior. 

- La soscavació a la punta d l’espigó que va reduir la profunditat d’encastament dels 

troncs verticals.  

5) Es considera que l’ús d’espigons amb un interior constituït per material tou no ha donat els 

resultats esperats ja que el creixement de la vegetació és insuficient per estabilitzar el sòl i les 
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arrels no són capaces de fixar el material sòlid, de manera que en una crescuda l’aigua 

s’emporta la vegetació superficial i buida parcialment l’interior dels espigons debilitant 

l’estructura. Actualment el primer espigó és el que es troba en millors condicions ja que és el 

que està més ple de sorres i s’ha integrat a l’entorn, en canvi, el segon espigó no es troba 

envoltat de cap material després de l’última avinguda (figura 42.) donant lloc a una estructura 

més permeable i més susceptible a trencar-se en crescudes posteriors. Per tal de que els 

espigons continuïn sent operatius i funcionals cal un altre rebliment de terres, fet que 

comporta una despesa econòmica addicional. Seria interessant estudiar els efectes sobre els 

espigons si la vegetació que es va emprar hagués tingut una capacitat d’arrelament major i 

més temps per consolidar. De totes maneres, la vegetació utilitzada en l’actuació dels espigons 

estava formada per tamarius i diferents espècies de Salix amb capacitat d’arrelament ràpid i 

profund, per tant, seria difícil trobar espècies autòctones que oferissin millors resultats. 

6) El mur tipus krainer ha donat bons resultats protegint el marge dret i impedint esllavissades 

del talús. Al voltant de l’entramat de troncs que formen el krainer hi han crescut molts rebrots 

i s’hi ha desenvolupat vegetació abundant (figura annex 61.) complint un dels principals 

objectius de l’empresa EGAM. L’únic problema associat al krainer és el de soscavacions al 

revers del mur (figura annex 44.), si no és soluciona pot donar lloc a esllavissades en un futur. 

7) En l’apartat de consideracions tècniques s’ha vist, mitjançant fórmules i mètodes 

experimentals proposats per diferents autors i manuals, que es podria haver millorat 

l’eficiència dels espigons si aquest tinguessin una longitud inferior a l’actual (6 m en comptes 

de 9 m) i la separació entre espigons hagués estat de 15 m enlloc dels 30 m actuals. També es 

creu convenient utilitzar una bateria de 4 espigons amb una longitud i separació entre 

estructures menor. D’aquesta manera es facilitaria la transició dels sediments acumulats 

suavitzant la corba del marge dret. 

8) Una alternativa interessant a la dels espigons consistiria en rebaixar la llera del segon ramal. 

Rebaixant el fons del llit del ramal secundari es descarregaria el ramal principal amb cabals 

baixos evitant processos d’erosió del marge dret (es recorda que el retrocés del dipòsit de 

sediments entre el segon i el tercer espigó és fruit d’un cabal baix, no està associat a cap 

avinguda). En les figures 90. i 91. es pot veure la importància que té el segon ramal en la 

dinàmica del riu descarregant el ramal principal. Actualment, el ramal secundari és un tram 

que només s’utilitza un o dos cops a l’any durant avingudes puntuals. L’obertura del ramal 

secundari i l’eliminació de la nova porció de vegetació (figura 93.) que empeny el curs cap el 

marge dret permetrien descarregar el ramal principal evitant que l’aigua es dirigís recte contra 

el marge dret que es vol protegir. 

9) En l’apartat d’estudi de transport de sòlids hem vist que les fórmules que permeten estimar 

millor el volum de sediments transportats són les de Bathurst, Suszka i Meyer-Peter & Müller 

amb un rang de [17561m3 – 190587m3] en la crescuda del 2011. Tot i així, és difícil determinar 

amb precisió el volum exacte degut a la incertesa associada a aquest tipus de fórmules 

empíriques. Per altra banda, també s’ha demostrat que la majoria dels sòlids transcorren el 

volum de control (figura 136.) sense interactuar amb la llera del riu, és a dir, sense sedimentar 

ni erosionar la llera.  
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