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Capítol IV 

 

Descripció geològica i geomorfològica 
 

 

En aquest capítol es descriuen els trets més característics de la geologia i la geomorfologia 

general, regional i de l’àrea compresa entre el delta del Llobregat i el delta del Besòs, així 

com la distribució en superfície dels principals tipus de sediments de la plataforma 

continental. 

 

IV.1 Geologia i geomorfologia general 
 

Els Països Catalans comprenen una faixa estreta que majoritàriament s’estén al llarg de la 

façana mediterrània de la península Ibèrica, les Balears i tot el conjunt de fons marins de 

l’anomenada conca marina Catalanobalear. Ocupen, doncs una llenca de la península 

Ibèrica i un petit fragment de la Mediterrània occidental. La situació i les dimensions dels 

Països Catalans fan que, d’una banda, incloguin un bon nombre d’unitats fisiogràfiques, 

però de l’altra, que no n’hi pertanyi gairebé cap d’una manera exclusiva. N’hi ha prou amb 

una ullada al mapa topogràfic (veure Figura IV.1) per a copsar les principals unitats 

fisiogràfiques dels Països Catalans. On es pot distingir els Pirineus, la Serralada Ibèrica, la 

Depressió de L’Ebre i les Depressions Costaneres, la Serralada Bètica i el Promontori 

Balear i la Conca Marina Catalanobalear. 
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Des del Llenguadoc fins a la depressió de 

València, al llarg de la costa mediterrània 

hi ha un seguit de depressions i serres de 

poca altitud, més o menys paral·lels a la 

costa, que constitueixen la unitat que 

anomenem Serres i Depressions 

Costaneres. Aquests relleus no són altra 

cosa que els primers graons de la 

davallada de les diferents unitats, cap a la 

Conca marina Catalanobalear i 

corresponen al marge nordoccidental 

emergit d’aquesta conca. Així doncs, des 

del punt de vista estructural són només 

una part d’una gran unitat: la fossa 

Catalanobalear. 
Figura IV.1. Mapa de comarques dels Països 

Catalans (Eix@mple Web). 

El fet que aquesta part sigui emergida li confereix una particularitat que en justifica el 

tractament com una unitat fisiogràfica individual. Els graons que formen aquesta unitat, 

són limitats per falles que provoquen diferents enfonsaments i basculaments dels blocs que 

separen. Tot i que; a gran trets, hi ha un enfonsament progressiu cap a la Mediterrània, hi 

ha blocs relativament aixecats que són els que constitueixen les serres, i on afloren 

materials de les unitats dels Pirineus, del que havia estat la Serralada Costanera Catalana i 

de la Serralada Ibèrica. Els blocs més enfonsats formen les depressions, reblertes 

majoritàriament per materials neògens (en general, tendres). Aquesta estructura, doncs, 

s’ha format principalment durant el Neògen i, avui dia, encara són actives. Es tracta d’una 

estructura sobreimposada a les formades durant el plegament alpí: les interromp; les ha 

trencades i, en una gran part, enfosades sota l’actual nivell del mar. És per això que, 

fisiogràficament, els Pirineus, la Depressió de l’Ebre i la Serralada Ibèrica són limitats per 

aquestes Serres i Depressions Costaneres. 

 

La més septentrional de les Depressions Costaneres dels Països Catalans, és la plana del 

Roselló. Els relleus més orientals dels Pirineus (el massís paleozoic del Cap de Creus), en 
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certa manera, no són més que un bloc aixecat entre la depressió rosellonesa i la de 

l’Empordà. El massís del Montgrí és una altre fragment dels Pirineus que aflora en un bloc 

relativament elevat. Entre l’Empordà i l’Ebre hi ha dues alineacions de serres 

aproximadament paral·leles a la costa: arran del mar, l’anomenada Serralada Litoral 

Catalana, que comprèn les serres de les Gavarres, del Montnegre, de Sant Mateu, de 

Collserola i el massís del Garraf. I més cap a l’interior, la Serralada Prelitoral Catalana, 

on destaquen les Guilleries, el Montseny, Montserrat, la serra d’Ancosa, les muntanyes de 

Prades i les serres del Montsent i de Cardó. Ambdues es troben separades per l’anomenada 

Depressió Prelitoral Catalana, formada per la Selva, el Vallés, el Penedès i el Camp de 

Tarragona. El conjunt d’aquestes tres subunitats es coneix amb el nom de Serralada 

Costanera Catalana. 

 

Més al Sud s’estén la depressió del baix Ebre, de la qual sobresurt la serra de Montsià, 

afaiçonada sobre un bloc relativament aixecat. Ja en el Maestrat, com a prolongació de la 

depressió allargassada de Sant Mateu, les Coves i la Vall d’Alba. Entre aquesta zona 

deprimida i la mar, i també paral·leles a la costa, les serres d’en Galceran, d’Alcalà i d’Irta, 

que representen una sèrie de blocs fallats i basculats, entre els quals hi ha valls paral·leles. 

Immediatament al Nord de la depressió de València, al Camp de Morvedre, les serres que 

arriben fins a ben a prop de Sagunt corresponen a graons successius, a través dels quals la 

Serralada Ibèrica davalla fins a la costa. De fet, tota la depressió de València és envoltada 

de graons intermedis entre la plana i la Serralada Ibèrica pròpiament dita, com la serra 

Falaguera i la serra de Corbera, ja al Sud de la depressió. Els relleus on s’assenta el castell 

de Cullera són un d’aquests blocs menys enfonsats que sobresurten enmig de les 

depressions [7]. 
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IV.1.1 Unitats geològiques 

 

Les unitats geològiques que configuren el litoral català formen uns compartiments molt 

ben diferenciats, els quals delimiten al mateix temps els diferents tipus de costa (Villares, 

1999) [8] [9] [10]. Aquestes unitats estan constituïdes essencialment per: 

 

• El límit oriental dels Pirineus, que separa les dues depressions simètriques de 

l’Empordà i el Rosselló. Està constituït per materials paleozoics metamòrfics i 

granítics, altament resistents a l’erosió i que donen lloc a una de les unitats més 

característiques de la costa: la Península del Cap de Creus i la costa de Llançà. 

 

• La depressió de l’Empordà, dividida en dues pel Montgrí i constituïda per materials 

al·luvials recents; aquestes depressions tendeixen a ser reblides per les aportacions 

dels rius Fluvià i Muga al nord, i Ter al sud, que donen lloc a costes baixes de tipus 

deltaic, amb formació de maresmes i camps de dunes. 

 

• El sistema litoral català està constituït per la serralada Litoral, la depressió del 

Vallès-Penedès i la serralada Prelitoral. A cada una d’aquestes unitats li correspon 

un sector característic de costa: la serralada Litoral es desenvolupa des de la 

confluència amb les Gavarres fins al Garraf, i abrasa la Costa Brava meridional, de 

tipus granític i metamòrfic, el Maresme, també granític i el Barcelonès-Garraf, 

metamòrfic i calcari respectivament. L’estructura d’aquestes unitats és reflectida 

directament en el litoral, tant per la seva orientació NE-SW, com pels diferents 

compartiments que s’hi configuren. 

 

• La depressió del Vallès-Penedès, tallada obliquament pel litoral a la zona del Baix 

Penedès i del camp de Tarragona, dóna lloc a un tipus de costa poc accidentada, on 

només sobresurten petits relleus produïts per la presència d’alguns nivells calcaris. 

 

• La serralada Prelitoral, que incideix a l’alçada del Cap de Salou i contínua fins a la 

seva confluència amb el sistema Ibèric. Tots dos sistemes muntanyosos configuren 

un litoral de relleus més pronunciats que els anteriors, també de tipus calcari, com 

el del Montsià. 
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IV.2 Geologia i geomorfologia regional 
 

En el sistema litoral dels Pirineus, es distingeix un sector molt abrupte corresponent als 

contraforts de la Zona Axial (península del Cap de Creus), i uns sectors de costa baixa amb 

aiguamolls a banda i banda de l’anterior (depressions del Roselló i de l’Empordà). Als 

sectors de costa baixa desemboquen nombrosos rius (Aglí, Tet i Tec al Rosselló; Muga, 

Fluvià, Ter i Daró a l’Empordà) de relativa importància, els materials sedimentaris dels 

quals contribueixen decisivament a donar el caràcter deltaico-al·luvial  a aquests trams de 

costa. Ambdues depressions són fortament subsidents, però els materials fluvials 

compensen la subsidència fent que la línia de costa es mantingui més o menys estable o 

que, fins i tot, progradi. Els corrents de deriva litoral i l’acció de vents forts, com la 

tramuntana, s’encarreguen de remodelar i redistribuir els materials fluvials. Els indrets amb 

costa rocallosa, com el cap de Creus, el Montgrí i les Medes, pateixen amb especial 

virulència l’embat de l’onatge. Els temporals de tramuntana i de llevant són els que tenen 

més incidència en aquesta zona, sobretot al cap de creus, on assoleixen magnituds 

espectaculars. 

 

El sistema litoral de les Serralades Costaners catalanes pot ésser dividit en dos trams. El 

primer va des de Cap Begur fins al Llobregat, seguint una direcció si fa no fa paral·lela a 

les serralades Litoral i Prelitoral catalanes. El segon arrenca del sector del Llobregat i el 

Garraf, i arriba fins al límit septentrional del Delta de l’Ebre, aquest tram s’orienta 

obliquament al Sistema Català, per la qual cosa va tallant successivament les unitats que 

l’integren.  

 

El sistema litoral de les Serralades Costaneres catalanes té un caràcter abrupte i granític 

entre Cap Begur i Blanes, població a partir de la qual es desenvolupa una plana litoral cap 

al Sud que s’estén fins al Barcelonès. La Tordera ha tingut una importància primordial en 

l’edificació d’aquesta plana litoral (costes del Maresme); els materials el sistema Besòs-

Llobregat són els responsables principals de la formació del Pla de Barcelona i del Delta 

del Llobregat, encara que en temps geològicament molt recents (abans de la construcció de 

ports del Maresme) encara arribava al Pla de Barcelona la influència sedimentària de la 

Tordera. El Delta del Llobregat és el segon delta en importància dels Països Catalans i, per 

descomptat, el més important del sistema litoral de les Serralades Costaneres catalanes, pel 
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fet que el Llobregat és l’únic riu amb cabal continu dins aquest sistema, i també l’únic 

d’origen pirinenc. La resta de rius, inclosos el Besòs i la Tordera, són de recorregut curt i 

de règim torrencial (bé que amb una lleu influència nival a la Tordera), cosa que no els 

priva (sobretot en el cas de la Tordera) de tenir força importància des del punt de vista 

sedimentari; de fet, la Tordera ha edificat un petit delta a la seva gola.  

 

Al segon tram, és a dir, al Sud del Garraf, les aportacions sedimentàries d’origen fluvial 

són relativament minses; destaquen, però, els rius Foix, Gaià i Francolí, que alimenten les 

planes costaneres de l’extrem meridional de la depressió del Vallès-Penedès, fins al Cap de 

Salou; més al Sud, els únics sediments d’origen continental que arriben de tant en tant a la 

costa són els transportats per les torrenteres que drenen la serra de Llaberia i el Cardó; a 

l’Ampolla ja s’imposa la sobtada presència del Delta de l’Ebre. La pressió dinàmica més 

important que pateix el sistema litoral de les Serralades Costaneres catalanes és la produïda 

pels temporals de llevant, que a més a més solen anar acompanyats de pluges intenses i 

pujades del nivell del mar. L’orientació de la costa i les característiques meterològiques 

d’aquests temporals fan que sigui en el decurs d’aquests, quan la deriva litoral cap al S i 

SW ateny els valors màxims, i quan l’arribada de materials d’origen continental és 

volumètricament més elevada. El material detrític així vingut hauria de ser suficient per a 

mantenir l’equilibri dinàmic de les platges. 

 

Entre aquest sistema litoral i el de la Cadena Ibèrica, i independentment d’ambdós, es 

desenvolupa el Delta de l’Ebre, sistema litoral únic als Països Catalans, on es congrien tota 

mena de formacions característiques de les costes baixes: marjals, estanys, sorrals, dunes, 

banyes, fangars i alfacs. El desenvolupament mar endins d’aquest cos sedimentari es deu a 

l’acumulació dels materials sòlids de l’Ebre en el seu desguàs, i a la seva redistribució per 

la dinàmica marina. L’estabilització del nivell de la mar ara fa tres mil·lennis també ha 

permès que el delta hagi atès la configuració actual. 

 

La part més meridional de Catalunya i tota la costa de València, fins al Xúquer, 

constitueixen el sistema litoral de la Cadena Ibèrica. Es distingeixen dos sectors 

morfològicament ben diferenciats. El primer, el septentrional, s’estén fins a la Plana de 

Castelló tot mantenint la direcció i les formes observades en el tram Sud del sistema litoral 

de les Serralades Costaneres Catalanes; la costa és força rectilínia, amb penya-segats no 
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gaire abruptes, platges de còdols i planes litorals d’alimentació fluvial. El segon sector, el 

meridional, s’estén des de la plana castellonenca fins al Xúquer; la costa és baixa ,amb 

planes costaneres ben desenvolupades, solcades per petits rius i torrents, i les màximes 

amplades s’atenyen a l’altura de València [7]. 
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IV.3 Plataforma continental  
 

Entre Catalunya i les Illes Balears, el fons del Mediterrani es troba solcat per una llarga 

vall abissal (denominat per alguns autors com “fossa de València”). Aquest solc central té 

direcció SW-NE, aprofundint progressivament cap al seu extrem septentrional fins a 

superar la batimètrica de -2.500 m. 

 

A aquesta fossa desemboquen diversos canons submarins que tallen el talús continental 

català. Aquests canons “drenen” material sedimentari de la plataforma continental (en 

especial del delta submergit de l'Ebre), arrossegant-ho al canal central, probablement 

mitjançant el mecanisme de corrents de terbolesa. Els canons més pronunciats són els que 

es troben enfront del Cap de Creus, al Cap de Begur (probablement relacionat amb el riu 

Ter), a Blanes, i enfront de la desembocadura del riu Llobregat (veure Figura IV.3). Els 

tres primers són els que més s'aproximen al litoral. Un altre grup d'entalladures menors 

talla el talús continental enfront del Delta de l'Ebre. 

 

La plataforma continental acaba en profunditats compreses entre 100 i 200 m. És 

relativament ampla, exceptuant les indentaciones formades pels canons. Té més de 40 km 

d'amplària enfront de Roses i Palamós, uns 20 km en el Maresme, i prop de 12 km enfront 

de Torredembarra, eixamplant-se després progressivament cap al Sud a mesura que 

s'aproxima al Delta de l'Ebre. 

 

En aquesta zona, es distingeixen tres sectors fisiogràfics, delimitats per dos profunds i 

abruptes canons submarins: el canó de La Fonera d'orientació NW-SE i el canó de Blanes 

d'orientació N-S.  

 

En el sector septentrional, comprés entre la platja de Pals i el canó de la Fonera, té una 

amplada mitja de 17 km, amb 12 km de longitud i presenta la vora de la plataforma a 

170±5 m, donant pas a un talús continental suau. 

 

El sector central, es troba delimitat al nord pel canó de La Fonema i al sud pel canó de 

Blanes, i la plataforma continental presenta una amplada mitjana de 26 km, amb 44 km de 

longitud. La vora de la plataforma és abrupte en els flancs i capçaleres dels canons a 
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profunditats de 60 a 150 m, intermedi en la part meridional a 200±15 m, i en rampa en la 

septentrional a 160±15 m. En aquest sector es troben les capçaleres del canó de Sant Feliu i 

de l'Entrant de Palamós, els quals no tallen a la plataforma continental 

 

El sector meridional, comprés entre el canó de Blanes i Barcelona, és el de major extensió 

arribant als 65 km de longitud. En ell es poden distingir dues zones diferenciades des del 

punt de vista morfològic:  

 

• La zona situada més al Sud, enfront de Barcelona, és la més reduïda, amb una 

longitud de 15 km i una amplada mitjana de només 8 km; la vora de la plataforma 

continental és molt suau i està a 100±10 m de profunditat. A pesar de la seva 

reduïda extensió, és la zona deposicional més important de tota l'àrea d'estudi.  

 

• La zona del Maresme té una longitud de 45 km, amb 21 km d'amplada mitjana. La 

vora de la plataforma és abrupte en el flanc occidental del canó de Blanes, mentre 

que en la resta pot ser tant de pendent suau com abrupta, trobant-se a profunditats 

d’entre 80 i 160 m. Al Sud d'aquesta zona es troben les capçaleres dels canons del 

Besòs i d'Arenys, que no arriben a entallar la plataforma continental. 
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Figura IV.3. Distribució en superfície dels principals tipus de sediments de la plataforma 
continental. Sector Barcelona - Riu Tordera (Tecnocean Ingeniería) [5]. 

 

Figura IV.4. Seqüència tipus de la plataforma continental, on es mostren les característiques 
texturals de les diferents unitats descrites, des dels dipòsits actuals (Unitat 1), fins els sediments 
corresponents al interestadi Würm II-III (Unitat 5). (A: argiles llimoses; B: llims; C: sorres llim-

argiloses; D: sorres fines i mitges; E: sorres gruixudes i graves) (Tecnocean Ingeniería) [5]. 
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IV.4 Geologia i geomorfologia de l’àrea d’estudi 
 

Com ja s’ha comentat, les dos serralades que constitueixen el sistema litoral de les 

Serralades Costaners catalanes, està format per terrenys primaris i secundaris, plegats 

successivament en les orogènies herciniana i alpina, mentre que la depressió intermitja està 

colmatada amb terrenys del Terciari. 

 

Al Nord del riu Besòs, el sistema està constituït íntegrament per materials paleozoics. En 

ser fàcilment meteorizables i estar immersos en un clima humit, aquests materials han 

donat origen a un terreny colonitzat per una abundant vegetació. En el sector meridional 

d'ambdós serres, en canvi, les calcàries secundàries han produït, en un ambient sec, un 

paisatge més àrid, com el que es dóna en el massís de Garraf. 

 

El sistema fluvial que desemboca en el litoral català, talla transversalment el sistema 

orogràfic descrit. 

 

Aquesta informació sobre la constitució dels terrenys prelitorals, suggereix que al peu de la 

Serralada Litoral, els dipòsits finals dels llits han donat lloc a certs trams de costa baixa. 

 

Respecte a les platges de la unitat fisiogràfica que s'està analitzant cal dir, en general, que 

la composició mineralògica de les fraccions lleugera i pesada són un reflex de la geologia 

de la zona prelitoral, representant la fracció lleugera quasi tot el material i estant 

constituïda per sílice procedent de la degradació del granit, component fonamental de la 

serralada litoral. La grandària mitjana de gra és gradualment major conforme ens 

desplacem cap al Nord. En la platja submergida la presència de sorres és constant en tot el 

tram, si bé l'amplada de la franja i la profunditat a que arriba és variable. La batimetria no 

presenta irregularitats destacades excepte en una zona al SW de Mataró. 
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IV.4.1 Àrea del Llobregat - Besòs 

 

Com s'ha comentat anteriorment, la zona d’interès en aquesta tesina es troba en l'àmbit de  

la unitat morfològica dels deltes del Llobregat, Besos i “Llindar” de Barcelona (ubicació de 

les platges Olímpiques de Barcelona). 

 

La ciutat de Barcelona està localitzada en el pla al peu de la serra de Collserola, amb una 

orientació paral·lela a la línia de costa i amb els seus límits en el delta del Besòs al nord-est 

i, el   delta del Llobregat al sud-oest.  

 

Dins de la ciutat es distingeixen dos grans unitats geomorfològiques; el relleu muntanyós 

que constitueix el basament rocós de la ciutat (substrat), on es poden trobar materials 

metamòrfics, granits del Paleozoic i materials terciaris. I la part plana de la ciutat, on es 

poden distingir el Quaternari antic, fonamentalment aflorant en la zona central i el 

Quaternari recent, en els dipòsits deltaics del riu Besòs i Llobregat (Cid et al., 2001) [5]. 

 

Aquesta zona es caracteritza per la presència d'un cos deposicional important desenvolupat 

pels prodeltes dels rius Llobregat i Besòs, que s'estén sobre la major part de la plataforma 

continental. Enfront de Barcelona la falca prodeltaica arriba quasi a la vora de la 

plataforma, a 100 m de profunditat. Aquesta falca es va bisellant a profunditats 

progressivament més succintes, amb una disposició paral·lela a la línia de costa, i enfront 

de Badalona, s'orienta perpendicularment a la costa desapareixent ràpidament.  

 

Aquest cos deposicional es troba afectat per morfologies i estructures secundàries de 

diferent tipus. Són freqüents les ondulacions i cicatrius originades per fenòmens de 

lliscament i escorriment gravitacionals, principalment en el prodelta mig del riu Llobregat, 

mentre que no s'han detectat en el riu Besòs. D'altra banda, són freqüents també les zones 

que presenten una alta absorció acústica i resposta opaca, originada per les acumulacions 

de gas localitzades en els ambients més proximals, fins a profunditats de 60 m en el 

prodelta del riu Llobregat i de 30 m al sud del riu Besòs. En la resta de la plataforma 

continental, predominen les superfícies d'abrasió i terrasses, que són fossilitzades pel cos 

prodeltaic. Enfront de la desembocadura del riu Besòs, a 65 m de profunditat, apareix un 

petit canal colmatat de poca continuïtat. 
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La vora de la plataforma continental es situa a 100±10 m, enllaçant suaument amb el talús 

continental. Es troba tallat per "gullies" que corresponen a la capçalera d'alguns tributaris 

del sistema de canons submarins del Llobregat. La part superior del talús continental es 

veu afectada també per fenòmens de lliscaments en massa, que s'atenuen cap al NE, 

apareixent depressions de dimensions variables o zones ondulades, com resultat de paquets 

lliscats cap a ambients més profunds. 
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IV.4.2 Deltes del Llobregat i el Besòs  

 

A la unitat d'estudi hi ha dues morfologies deltaiques, que de sud a nord són: delta del 

Llobregat i delta del Besòs. Ambdós deltes presenten una forma lobulada i les seves planes 

deltaiques estan dividides pel canal del riu en dues parts dissimètriques, sent la part del sud 

la que mostra un major desenvolupament. 

 

• Delta del Llobregat 

 

El delta del Llobregat és un delta 

d'uns 90 km, de forma triangular, 

sense digitacions i amb 

desembocadura única i es troba 

sobre materials del Paleozoic i el 

Mesozoic. Ha avançat de forma 

generalitzada fins al 1935, a 

causa de la programació de la 

línia de costa per la formació de 

barres i a les variacions del curs 

fluvial del riu. A partir de 1948 

experimenta un franc retrocés, 

que s'atenua cap al sector de la 

Ricarda-Remolar en alterar-se la 

relació dinàmica entre el riu i el 

mar en favor de l'últim, i degut 

principalment a la construcció del 

port de Barcelona i a l'extracció 

d'àrids de la llera. 

Figura IV.5. Esquema geològic del Baix Llobregat 
(modificat d’Almera (1891)). 

 

La zona de costa que es troba sota la seva influència es caracteritza per ser una costa baixa 

i sorrenca, molt retocada per l'acció humana (tant dunes i platges). 
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• Delta del Besòs 

 

S'ha observat en la seva desembocadura una barres o cordons litorals, resultat de la 

interacció fluvial i marina. Aquestes barres són característiques en costes sorrenques en 

què hi ha un moviment de sorra paral·lel a la costa, per acció de l'onatge o per corrents de 

deriva litoral i on domina l'acció del mar sobre la dinàmica del riu. Es forma així una barra 

de sorra que creix en el sentit de deriva del sediment, produint la inflexió de la 

desembocadura del riu en el mateix sentit. 

 

 

 

Figura IV.6. Esquema geològic del delta del Besòs (L. Solé Solaris). 

 

L'evolució del delta del Besòs en aquests últims segles està lligada a les obres del port de 

Barcelona i a l'acció humana en les costes del Maresme. La seva morfologia actual és poc 

evident, la plana deltaica està solcada per un únic llit, que pateix un estretament en la seva 

desembocadura a causa de l'existència de barres. En realitat l'actual delta del Besòs, es 

manté gràcies a les defenses artificials creades per les indústries pròximes i a les 
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campanyes d'abocament (1975-1977) de terres, procedents de la construcció i residus 

industrials. 

 

El procés de degradació del delta del Besos va començar cap a 1887, quan va tenir lloc una 

reducció del transport net de sediments (211.350 m3/any a 68 m3/any) a causa de les 

extraccions en la llera del riu. 

 

La franja de litoral que es troba sota el seu influx es caracteritza per ser una costa baixa i 

sorrenca sobre la qual s'ha exercit una gran pressió urbanística.  

 

IV.4.3 Evolució actual 
 

Entre Badalona i Barcelona, els dipòsits finals dels llits han donat lloc a certs trams de 

costa baixa, i la franja litoral ha guanyat amb amplada degut al increment d’aportacions 

sedimentàries del riu Besòs i Llobregat. Al nord de Barcelona les sorres aportades al litoral 

són predominantment gruixudes, com correspon a la denudació de terrenys hipogènics. Per 

contra, al Sud canvia la situació, ja que els llits fluvials recorren terrenys secundaris i 

terciaris, proporcionant material més fi. 

 

Les aportacions principals dels materials que formen les platges del Maresme, provenen 

dels rius i torrents que desemboquen en aquest àrea, així com de l'erosió de les costes 

rocoses situades més al nord. Les aportacions actuals del riu Tordera són escasses, ja que 

s'han efectuat extraccions en el seu llit, les quals actuen com a trampes, que a penes 

permeten el pas de la càrrega sòlida que transporta el riu cap al mar; amb l’afegit de la 

progradació del seu delta que fa que el sediment que pot incorporar-se al transport es perdi 

en aigües profundes. El riu Besos és una altra font important de sediments, que alimenta la 

zona de les platges de Barcelona, encara que les seves aportacions actuals són quasi nul·les 

i el retrocés de la seva desembocadura ha estat frenat per defenses artificials. D'altra banda, 

la construcció de diverses obres portuàries en diferents punts de la costa, han arribat a 

anul·lar pràcticament el transport del material que es realitza paral·lelament a la costa, cap 

al sud-oest. 
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D'altra banda, en les platges encaixades i cales, el transport induït pel corrent de deriva 

litoral és poc efectiu, estant sovint alimentades per torrents que desemboquen en elles. 

 

Com a resultat d'aquesta evolució hi ha un equilibri relatiu, amb tendència cap a un balanç 

sedimentari negatiu. Aquest es caracteritza per la formació de platges a llevant dels ports i 

espigons i pel retrocés general de les platges a causa de l'escassetat d'aportacions i 

l'eliminació selectiva del material més fi en trams de platja en procés d'erosió. 


