
 
 
Resum 
 
 
Avui dia s’estan desenvolupant molts estudis relatius al comportament del ports, arreu del món. 
Quan parlem de comportament d’un port, ens referim, per exemple, a les condicions 
hidrodinàmiques que s’hi desenvolupen dintre del recinte portuari, com influeixen en aquestes 
les característiques geomètriques del port, la qualitat de les aigües abrigades pels dics del Ports. 
 
D’acord amb aquest interès pel comportament portuari, aquesta tesina centra el seu estudi en el 
Port de Tarragona. L’objectiu final és establir una caracterització hidrodinàmica, meteorològica 
i de qualitat d’aigües del Port durant un any típic. Aquesta caracterització és el primer pas 
necessari per establir un sistema de monitorització que permeti un estudi exhaustiu del Port, i 
ll’establiment, si s’escau, de models i  simuladors per extreure’n conclusions. 
 
Per dur a terme aquesta caracterització s’estudien paràmetres meteorològics, hidrodinàmics i de 
qualitat de les aigües durant dues campanyes, una d’hivern i una d’estiu. Aquestes campanyes 
tenen una durada d’aproximadament un mes, i consisteixen en la recollida de les dades 
necessàries per definir aquesta caracterització.  
 
L’estació meteorològica del Port de Tarragona, enregistra dades de manera constant, cada 10 
minuts, de diferents paràmetres meteorològics: vent, temperatura, pluviositat, pressió, humitat, 
etc. L’anàlisi d’aquestes dades conclou que les temperatures són suaus, tant a l’estiu com 
l’hivern, amb vents inferiors als 15 m/s i amb pluviositat escassa. 
 
L’anàlisi dels cabals del riu Francolí indica que, en condicions normals, no existeix la 
possibilitat que s’hi desenvolupin corrents generats per les aigües dolces. En entrar les aigües 
dolces al recinte portuari, en ser menys salines ( i en conseqüència, menys denses), es desplacen 
per sobre de les aigües marines, constituint verticalment, una falca d’aigua dolça. 
 
L’estudi dels corrents i els nivells de mar del recinte portuari, permet establir un primer model 
de comportament del Port, segons el qual, les aigües entren pel fons, i surten per la superfície de 
la secció de la bocana, formant un cicle de regeneració d’aigües. Seria convenient, fer un estudi 
més exhaustiu de la dinàmica del Port per determinar si aquest model és cert, perquè s’ha de 
tenir present que només disposem de dades durant dos mesos. 
 
Finalment, l’estudi de la qualitat de les aigües del Port de Tarragona indica que aquestes no 
estan contaminades de manera constant, tot i que seria convenient, estudiar molt específicament 
aquest comportament, perquè apareixen focus de contaminació puntuals, que poden ser deguts 
per l’abocament d’aigües residuals, o per presència d’olis a les aigües del recinte. El cicle de 
renovació de les aigües és força ràpid, fet que afavoreix que no es mantingui la concentració de 
contaminants. No obstant, la dàrsena interior, presenta pitjor qualitat, donat que és la zona 
d’aigües més abrigades, i en conseqüència, de menys renovació. 
 
Amb totes aquestes dades, podem establir la necessitat de millorar el sistema del control del 
Port de Tarragona, per poder desenvolupa estudis més amplis, i definir el seu comportament 
real, considerant totes les èpoques de l’any i episodis especials, com poden ser temporals, o 
avingudes del riu Francolí. 
 
 
 
 
 




