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RESUM 
 
Durant el darrer segle, el delta del Roina ha vist el seu comportament expansiu invertir-se. La tendència 
cap a un clima més càlid que provoca un increment del nivell del mar i una disminució de l’aportació de 
sediments per part del Roina com a conseqüència de la reforestació a la seva conca unida al represament 
de molts dels seus afluents en són les causes sovint assumides. L’equilibri existent prèviament ha estat 
trencat per tal com els agents erosius no s’han aturat. D’entre ells, les ones del mar són el factor més 
important en el transport de sediments i amb aquest determinant els canvis a la línia de la costa. 
 
Centrat-se en una àrea d’estudi dominada per una barra acresiva en una costa altrament recta i 
d’orientació E-W, la dinàmica longitudinal ha estat abordada. Els objectius d’aquest estudi són dobles. 
Primerament, caracteritzar el clima d’onatge a tres llocs diferents de l’àrea d’estudi (límit mar endins, 
prop de la costa i al llindar de la zona de rompents) basant-se exclusivament en un registre d’un any d’una 
boia de davant la barra unit a dades batimètriques. En segon lloc, determinar els efectes de les ones en el 
transport longitudinal de sedimentas a la costa. 
 
Primer s’ha dut a terme una purga de les dades d’onatge originals. Posterioment, una simple propagació 
enrera de “refracció + shoaling” ha fornit les dades incials pel clima a alta mar. La seva determinació 
precisa ha estat aconseguirda mitjançant una propagació endavant  implicant l’ús del SWAN, els resultats 
a la boia del qual han estat comparats amb el registre de referència. Quan les divergències entre ambdós 
s’han reduït a nivells tolerables, les condicions de contorn del SWAN han estat assimilades al clima a alta 
mar, i els seus resultats prop de la costa acceptats. Hom ha trobat resultats seguint la batimètrica de -5 m. 
A partir d’allà una noves propagacions de “refracció + shoaling” han dut les ones fins al llindar de la zona 
de trencants, on una nova tongada de climes d’onatge ha estat establerta. Els efectes que hi causa la 
morfologia costanera hi han estat estudiats. 
 
Dues fórmules han estat aplicades a l’hora de determinar el transport de sediments arran de l’atac de les 
ones sobre la costa: les de Kamphuis i CERC. La primera demana dades referents a diversos paràmetres 
de la platja, entre d’altres la mida de gra. Tanmateix, aquesta només era disponible a l’extrem oriental, i 
per tant, l’estudi principal ha estat realitzat amb una mida uniforme de gra. El segon es basa en una 
calibració local de la seva constant K per tal de proporcionar resultats satisfactoris. Hom comptava amb 
un valor del mateix delta obtingut prèviament i ha estat aplicat. 
 
S’ha trobat que el clima en alta mar és similar al de referència a la boia, si bé amb un increment de 
l’alçada d’ona i una dispersió de les direccions principals. 
 
Tant els climes a aigües intemitges com a la zona de trencants mostren un fort efecte d’arrecerament a 
l’àrea del golf, especialment al costat protegitde la punta. En alguns punts de la zona de rompents les 
diferents direccions d’ona s’acaben unint en un únic grup força perpendicular a la costa. 
 
Les formulacions de CERC i Kamphuis proporcionen resultats qualitativament similars però 
quantitativament divergents, amb Kamphuis infravalorant tant el transport longitudinal com la dinàmica 
d’erosió/acreció. Les diferències entre considerar-hi mida de gra variable o no a través de la costa són 
mínimes, si bé l’escassesa de dades en fa impossibles les generalitzacions. 
 
El costat arrecerat de la punta concentra l’acreció, alimentat per l’erosió de les platges properes de 
Faraman i (part occidental de) Beaduc. Una quantitat significativa de sediment abandona l’àrea d’estudi a 
través del seu extrem occidental, on també hi ha erosió. Aquests resultats són en la línia dels  trobats en la 
literatura. 
 




