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Capítol VI 

 

Anàlisi hidrodinàmica 
 

 

Amb la finalitat de caracteritzar la dinàmica litoral imperant en la zona s’han estudiat les 

accions hidrodinàmiques actuants (representades en termes d’alçada d’ona, període i 

direcció), l’anàlisi de la propagació de l’onatge des de mar obert fins a l’emplaçament de 

les platges Olímpiques de Barcelona i la circulació induïda per l’onatge en ruptura. 

 

VI.1 Anàlisi del clima marítim 
 

L’ estudi de la dinàmica litoral, el disseny de qualsevol obra, així com el seu procés 

constructiu, requereix la correcta caracterització de les accions hidrodinàmiques actuants, 

freqüentment representades en termes d’alçada d’ona, període i direcció. Per això, el 

resultat final de l’estudi, del disseny i de l’execució dependrà en gran mesura de com 

siguin de precises les nostres estimes. 
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VI.1.1 Fonts de dades 
 

L’estudi de l’onatge, tant a curt termini com a llarg termini, requereix l’informació 

detallada del fenomen. Existeixen diferents fonts de dades sobre les que poder realitzar 

l’anàlisi i que es poden agrupar en tres categories: (i) dades instrumentals, (ii) dades 

visuals i (iii) dades procedents de simulacions numèriques (veure Annex 1 i http://assig-

camins.upc.es/op/omc/materialdocent.html) [12]. 

 

A l’hora de definir el règim d’onatge de la costa barcelonina s’han considerat el conjunt de 

dades corresponents als registres instrumentals de la boia escalar del Llobregat i a les 

dades del node WANA2066051. Les dades de retroanàlisi (WANA) han estat 

proporcionades pel Departamento de Clima Maritimo de Puertos del Estado, a partir de 

Models numèrics de predicció de l’onatge (WAM), mitjançant dades de vents coneguts 

(http://www.puertos.es/BD/wana.html) [13]. 

 

Les dades instrumentals de la boia tenen major precisió que les dades WANA en les 

observacions obtingudes, però presenten dos importants limitacions; (i) no donen 

informació direccional de l’onatge i (ii) el registre no és continu, existint buits (o períodes 

sense registre) que poden arribar a ser de considerable importància. 

 

Per la seva part, les dades WANA donen informació direccional de l’onatge, de gran 

utilitat com a complement de les dades instrumentals. 

 

VI.1.1.1 Dades WANA2066051. 

 

El  node WANA2066051 se situa a 

41.375º N de latitud i 2.250º W de 

longitud, considerat com aigües fondes; 

i el seu període de registre va des del 14 

de gener de 1996 fins el 12 de febrer de 

2004, és a dir un total de 8 anys i 1 

mes.  
Figura VI.1. Emplaçament del node 

WANA2066051 [5]. 
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VI.1.1.2 Boia escalar Llobregat (REMRO) 

 

La boia del Llobregat és una boia 

(aceleromètrica) escalar de la marca 

Datawell (model Waverider FL/6000), de 70 

cm. de diàmetre (veure Figura VI.10). El seu 

emplaçament ha variat des de la seva posta 

en servei i a efectes de càlcul es considera 

que l’àrea de posicionament correspon al 

triangle definit pels punts B, C i D, estan 

contingut el punt E en el seu interior. La 

profunditat mitja de fondeig d’aquesta boia 

és de 50 metres.  

 
Figura VI.2. Boia del Llobregat, model  

Waverider FL/6000 [13]. 

 

A la Taula VI.1 s’indica les coordenades geogràfiques i de profunditat assignades a la boia 

per diverses fonts d’informació. A la Figura VI.3 es mostren els diferents emplaçaments 

que ha tingut la boia del Llobregat sobre la carta nàutica.  

 

PUNT FONT D'INFORMACIÓ LATITUD LONGITUD PROFUNDITAT

A Dir Gral Ports i Costes (84/90) 41º 15' 50'' N 2º 07' 15'' E 60 m 

B Dir Gral Ports i Costes (90/92) 41º 16' 48'' N 2º 08' 31'' E 45 m 

C Inst. Hidr. Marina (1996) 41º 16' 35'' N 2º 08' 28'' E 50m 

D CEDEX (1998) 41º 16.5' N 2º 08.85' E 70m 

E Europrincipia (1998) 41º 16' 33'' N 2º 08' 07'' E 45m 
Taula VI.1. Emplaçaments i profunditats de fondeig de la boia del Llobregat  

segons diferents fonts d’informació. 
 
 
El període de registre de la boia del 

Llobregat va des del 11 de maig de 1984 

fins el 31 de març de 2002, és a dir un total 

de 17 anys i 11 mesos. La informació 

recollida per a la determinació dels règims 

mitjos i extremals es limita únicament a la 

variable alçada d’ona significant Hs. 
 

 

Figura VI.3. Emplaçaments de la boia del 
Llobregat segons diferents fonts [5]. 
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VI.1.1.3 Composició de les dades de la boia Llobregat amb les dades WANA2066051 

 

Donades les mancances que presenten les dades de la Boia (no contenen informació 

direccional de les ones) i que les dades WANA són poc precises en els valors d’alçada 

d’ona i període; existeixen diferents metodologies que permeten obtenir informació 

direccional. 

 

La majoria d’aquestes metodologies es basen en establir una relació entre els valors de les 

alçades d’ona instrumentals amb els valors d’alçada d’ona que cal corregir (fonts de dades 

direccionals) (veure Annex 1). 

 

La metodologia que acostuma a donar millor resultat és la que es basa en el contrast de les 

funcions de distribució de Weibull (seleccionades per caracteritzar els règims mitjos 

escalars), donat que per establir una correlació directa (simultània) és necessari disposar de 

registres amb dades simultànies en el temps. En el nostre cas, donat que la boia escalar del 

Llobregat i el node WANA2066051 es troben a poca distància l’un de l’altre i els seus 

registres són simultanis durant un cert període de temps, és possible efectuar un anàlisi dels 

valors d’alçada d’ona “hora a hora” amb els dos fonts d’informació. 

 

Mitjançant la composició d’ambdues fonts de dades en temps simultanis, s’ha obtingut un 

conjunt de dades de la boia (alçada d’ona significant (Hs) i període de pic (Tp)) amb 

informació direccional obtinguda del WANA2066051, com si es tractés d’una boia 

direccional, a partir del qual es definirà el règim d’onatge en aigües fondes. 

 

Els resultats obtinguts després d’analitzar la distribució mensual dels buits (concentrats 

tant a l’estiu com a l’hivern) juntament amb el percentatge mig de buits anuals (valor baix) 

fan que aquestes dades puguin ser utilitzades com a representatives per a l’anàlisi del clima 

mig.
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VI.1.2 Onatge 
 

La caracterització de l’onatge és una descripció a llarg termini, en la que s’inclou per un 

costat el règim mig de l’onatge i el règim extremal o bé, una descripció a curt termini 

entesa també com l’estudi de l’onatge irregular. En la descripció de l’onatge a curt termini 

s’assumeix que el procés és estacionari, aleatori i gausià, mentre que la descripció a llarg 

termini reflexa les característiques climatològiques existents (veure http://assig-

camins.upc.es/op/omc/materialdocent.html) [12]. 

 

El resultat final de l’anàlisi a curt termini (sobre dades de la boia d’onatge del Llobregat) 

resulta en la caracterització del fenomen (onatge) en termes d’alçada d’ona, període i 

direcció. A l’estendre aquests resultats en el temps (anys) s’obté una sèrie temporal de 

l’onatge o corba d’estats de la mar, que no és més que el reflex històric de les accions que 

han tingut lloc en un punt de la costa determinada.  

 

Sobre aquest registre històric de dades resulta interessant conèixer quina és la distribució 

de l’onatge en condicions mitges (any mig) o bé determinar les característiques de l’onatge 

en condicions extremes. En el primer cas parlem d’una caracterització de l’onatge a mig 

termini, règim de l’onatge o clima mig, mentre que en el segon cas parlem de règim de 

temporals o clima extremal. En els dos casos l’estudi es realitzarà de forma estadística. 

 

VI.1.2.1 Clima mig 

 

L’objectiu principal d’aquest anàlisis és reproduir l’onatge en les condicions més 

freqüents, donat que el seu resultat serà imprescindible pels estudis de dinàmica litoral. 

Així, el transport de sediments està estretament relacionat amb l’onatge incident existent a 

la zona. 

 

L’estudi estadístic a mig termini, es realitza mitjançant (i) la distribució sectorial de 

l’onatge (roses d’onatge), (ii) els règims mitjos (escalars o direccionals) i (iii) les taules de 

contingència (relacions entre alçades d’ona i períodes). 

 

 



VI. Anàlisi hidrodinàmica 
_______________________________________________________________________________________ 

 59

VI.1.2.1.1 Distribució sectorial de l’onatge 

 

Un forma de presentar la informació històrica dels registres d’onatge (tant visuals com 

instrumentals) és mitjançant l’ús de roses d’onatge, en les que es presenta la intensitat i 

freqüència d’aparició de l’alçada d’ona respecte la seva direcció. Cal recordar que l’onatge 

(de la mateixa manera que el vent) queda definit per la direcció d’on venen. 

 

La distribució sectorial de l’onatge (en sectors de 22.5º (16 direccions) centrades en el 

Nord), s’aprecia a la rosa d’onatge (veure Figura VI.4) definida a partir de la composició 

de les dades de la boia del Llobregat i del node WANA2066051 (veure Annex 1 i 

http://assig-camins.upc.es/op/omc/materialdocent.html) [12]. 

 
Figura VI.4. Rosa d’onatge anual. Composició dades de la boia del Llobregat i del node 

WANA2066051. (8533 dades direccionals, alçades d’Hs en m). 
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A la rosa d’onatge es pot observar que el sector amb major freqüència de presentació és el 

sector SSW, seguit dels sectors ENE i E i ESE, encara que el de major contingut energètic 

és el sector ENE. No obstant, el conjunt de direccions estudiades per a la caracterització 

del règim mig direccional, el composen el ventall de sectors compresos entre el sector NE i 

SSW, que són tots aquells amb possible incidència en la zona d’estudi. 

 

La distribució sectorial de l’onatge varia sensiblement al llarg de l’any i presenta 

peculiaritats en cada estació, com es pot observar en les roses estacionals d’onatge (veure 

Annex 1). És a la tardor quan els onatges de l’ENE i del SSW es presenten amb major 

intensitat; a l’hivern quan la presentació dels onatges del sector SSW és predominant; i a la 

primavera i estiu quan cobren importància enfront dels altres els onatges del E i ESE. 

 

Les freqüències de presentació 

sectorial de l’onatge, definides com 

a percentatge de presentacions de 

les dades per cadascun dels sectors, 

es recull a la Taula VI.2. El valor 

d’aquestes probabilitats és 

imprescindible per a interpretar els 

règims mitjos direccionals, definits 

més endavant, ja que es tracta de 

probabilitats condicionades a la 

procedència de l’onatge d’un 

determinat sector. 

 

 
SECTOR % 

N 3,74 
NNE 3,40 
NE 4,89 

ENE 11,44 
E 11,16 

ESE 10,32 
SE 8,22 

SSE 6,74 
S 10,55 

SSW 17,82 
SW 5,11 

WSW 1,56 
W 1,08 

WNW 0,97 
NW 1,27 

NNW 1,75 
 

Taula VI.2. Freqüències de presentació sectorial de 
l’onatge (en %).Composició de les dades de la boia del 

Llobregat i del node WANA2066051. 
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VI.1.2.1.2 Règim mig escalar 

 

El règim mig de l’onatge es realitza a partir d’un estudi de probabilitat, de que un 

determinat valor d’alçada d’ona no sigui superat (no excedència) en un període de temps 

igual a un any mig. Es tracta doncs de buscar una funció de distribució estadística, que 

determini el temps en el que en una any mig una alçada d’ona no excedeix un valor 

(s’anomena règim mig escalar aquesta funció de distribució estadística). 

 

A la Figura VI.5 es mostra l'ajust per mínims quadrats de la funció de distribució Weibull 

per a la variable alçada d'ona significant Hs del conjunt de valors de la composició de les 

dades de la boia del Llobregat amb el node WANA2066051; i on es descarta la cua inferior 

de les dades, ja que la consideració implicaria un ajust mig massa conservador. El valor 

dels estimadors centrals dels paràmetres, així com el corresponent coeficient de correlació 

obtingut, es recullen a la Taula VI.3 (veure Annex 1 i http://assig-camins.upc.es 

/op/omc/materialdocent.html) [12]. 
 

Weibull Composició Boia Llobregat i WANA2066051 
A 0,225 
B 0,519 
C 1,07 
r 0,998986 

 

Taula VI.3. Paràmetres de la funció de distribució Weibull i coeficient de correlació obtingut.  
Composició boia del Llobregat i el node WANA2066051. 
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Ajuste MC a la función de Weibull (3p)
F(Hs)=1-exp(-[(Hs-0.390)/0.449] ĉ )     c=0.94  r= 0,995381
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Figura VI.5. Règim mig escalar. Composició boia del Llobregat i el node WANA2066051. 
 

A partir d’aquesta caracterització es poden destacar els següents resultats:  

− Hs = 0,5 m ........ Probabilitat d’excedència del 60,5 % 

− Hs = 1,0 m ........ Probabilitat d’excedència del 21,70 % 

− Hs = 2,0 m ........ Probabilitat d’excedència del 2,40 % 

− Hs = 3,0 m ........ Probabilitat d’excedència del 0,24 % 

 

VI.1.2.1.3 Règims mitjos direccionals 

 

Els règims mitjos direccionals (per a un determinat sector d'incidència de l'onatge) són 

equivalents al règim mig escalar, però considerant una mostra composta a partir dels 

onatges que provenen únicament de l’esmentat sector. Les probabilitats d'excedència 

definides per a les funcions de distribució obtingudes han de ser interpretades com a 

probabilitats condicionades, i conseqüentment, s’han de valorar amb la corresponent 

freqüència de presentació sectorial de l'onatge a partir del Teorema de la Probabilitat Total 
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i el Teorema de Bayes (veure Annex 1 i http://www.cas.lancs.ac.uk /glossary_v1.1 

/prob.html). 

 

La metodologia emprada per a la determinació de les funcions de distribució que 

caracteritzen els règims mitjos direccionals dels possibles sectors d'incidència de l'onatge, 

és la mateixa que la descrita en l'apartat anterior. 

 

Els sectors de major freqüència de presentació amb possible incidència en la zona d'estudi 

són: NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S i SSW, tal i com es pot veure a la rosa de l’onatge total 

de la Figura VI.4. Els ajusts obtinguts per a tots els sectors, considerant funcions de 

distribució Weibull i ajust per mínims quadrats, es mostren a l’Annex 1. La relació de 

paràmetres i coeficients de correlació corresponents s'adjunten a la Taula VI.4. 
 

Weibull (MC) A B C r 
NE 0,390 0,449 0,94 0,995381 

ENE 0,366 0,558 0,99 0,998046 
E 0,129 0,836 1,51 0,999503 

ESE 0,136 0,609 1,08 0,997950 
SE 0,214 0,388 1,01 0,997825 

SSE 0,148 0,404 1,21 0,998210 
S 0,262 0,331 0,85 0,996029 

SSW 0,386 0,363 0,89 0,998168 
 

Taula VI.4. Paràmetres de les funcions de distribució Weibull i els coeficients de correlació 
obtinguts. Composició boia del Llobregat i node WANA2066051. 
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VI.1.2.2 Clima extremal 

 

En aquest cas l’anàlisi es centra en la caracterització dels esdeveniments extrems o 

temporals de la zona d’estudi, és a dir un subconjunt de dades dintre del total dels registres 

visuals o de la corba d’estats de la mar; a fi de determinar quines dades direccionals seran 

determinants per a definir l'onatge de disseny (veure http://assig-camins.upc.es /op 

/omc/materialdocent.html) [12]. 

 

Per al càlcul del règim extremal direccional, és necessari disposar d'una sèrie de dades prou 

extenses per a garantir que la mostra d'extrems estigui composta per autèntics successos 

extraordinaris. En aquest sentit, el període de registre de la boia del Llobregat és prou llarg 

i ampli, però no disposa de dades direccionals. La sèrie de dades de la composició de la 

boia del Llobregat amb el node WANA2066051 si que conté dades direccionals, però el 

registre efectiu és de 2.2 anys, no sent prou llarg per a caracteritzar el règim extremal 

direccional. Per a conèixer les direccions dels temporals, s'ha utilitzat la sèrie de dades de 

la composició boia del Llobregat amb el node WANA2066051, per a dibuixar els pics de 

temporals amb la seva direcció (veure la Figura VI.6). A la figura s'aprecia que els majors 

temporals estan en els entorns de les direccions ENE-E i SSW (S-SSW). 

 
 

Figura VI.6. Temporals considerats per sectors. 
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Composició Boia Llobregat i node WANA 2066051 
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VI.1.2.2.1 Règim extremal escalar 

 

Es denomina règim extremal a la funció de distribució dels valors extrems d'una 

determinada variable. Aquesta funció expressa la probabilitat de que un valor donat no 

sigui superat en un període de temps prefixat (veure Annex 1 i .http://assig-camins.upc.es 

/op/omc/materialdocent.html) [12]. 

 

El mètode utilitzat a la tesina és el del llindar o POT, definit prèviament, aplicat al sector 

de major valor energètic i que presenta una major incidència en la obra, és a dir els 

temporals de component E. Els paràmetres que defineixen els temporals que es prenen com 

a dades de partida s'adjunten a la Taula VI.5. 

 

  Escalar 
Hs, llindar 3,0 m. 

Nº observacions 34 
Temps efectiu de mesura 8,63 anys 

Nº temporals/any (λ) 3,94 
 

Taula VI.5. Paràmetres que defineixen les mostres de dades utilitzades per caracteritzar  
el règim extremal escalar. Boia del Llobregat.  

 
 

S'ha calculat l'alçada d'ona significant, Hs,  associada als períodes de retorn d'1, 5, 10, 25, 

36.57, 50 i 100 anys segons la distribució de Weibull, per al llindar de 3.00 m. A la Taula 

VI.6, es mostren les alçades d'ona per a l'estima central de l'ajust. 

 

Període de Retorn 
Llindar 

1 any 5 anys 10 anys 25 anys 36.57 anys 50 anys 100 anys 
3,00 m. 3,51 m. 4,12 m 4,38 m 4,73 m 4,88 m 4,99 m 5,26 m 

 

Taula VI.6. Alçades d’ona associades a diferents períodes de retorn. 
 
 



VI. Anàlisi hidrodinàmica 
_______________________________________________________________________________________ 

 66

VI.1.3Vent 
 

La caracterització del règim de vents a la zona, s'ha determinat a partir dels registres en 

l'anemòmetre (aparell utilitzat per mesurar la velocitat o força del vent) La Sirena del Port 

de Barcelona (veure Annex 1 i a través de la direcció www.puertos.es) [13], situat a 12 m 

d'alçada. 

 

El període de registre de l'anemòmetre considerat en aquest estudi, va des de gener de 1997 

fins a desembre de 1998, és a dir, un total de 2 anys. La informació considerada per a la 

determinació dels règims mitjos, es limita únicament a la variable velocitat mitja del vent 

U (m/s), i a la direcció mitja associada. 

 

La rosa de vents anual (veure Figura VI.7), mostra la tendència dels vents a alinear-se en 

direccions semblants a la de la costa. Així trobarem principalment vents de tramuntana o 

gregal per el sector NE, i mestral o garbí per els sectors W-SW.  Com pot comprovar-se en 

els plans d'emplaçament corresponents (veure Annex 1), aquestes direccions coincideixen 

aproximadament amb l'alineació mitja de la línia de costa i de les línies batimètriques, la 

qual cosa serà un avantatge a l'hora de disposar els aerogeneradors al llarg d’una alineació.  

 
Figura VI.7. Rosa de vents anuals de l’anemòmetre “La Sirena” del Port de Barcelona. (97250 

dades direccionals, 0.42% de calmes, velocitat mitjà del vent U en m/s). 
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VI.2 Propagació de l’onatge 
 

L’anàlisi de propagació de l’onatge des de mar obert fins a l’emplaçament de les Platges 

Olímpiques de Barcelona, té per objecte la simulació dels fenòmens que transformen 

l’onatge en la seva aproximació des d’aigües profundes fins a la costa, així com la seva 

evolució posterior fins a la zona de ruptura prop a la línia de costa, amb la finalitat de 

caracteritzar adequadament el règim d’onatge enfront la mateixa. 

 

Des del punt de vista de la transformació de l’onatge des d’aigües profundes fins a la zona 

d’interès, donades les característiques dels fons, es pot parlar de dues etapes de propagació 

clarament diferenciades per les seves escales físiques: una a gran escala, que permet 

aproximar l'onatge des de mar obert fins a la costa, i una altre a menor escala quan l’onatge 

arriba a les proximitats de la línia de costa i troba el perfil de platja en les immediacions de 

la batimètrica de –10 m; amb la finalitat de proporcionar les característiques de l'onatge en 

ruptura al model de transport longitudinal i d'evolució de la línia de costa. 

 

El model matemàtic utilitzat per a realitzar les simulacions ha sigut el model GHOST. El 

codi GHOST (Rivero et al, 1997; Carci i Rivero, 1998) és un model matemàtic de 

propagació de l'onatge irregular, integrat en freqüències, i descrit mitjançant una funció de 

dispersió direccional, sobre un domini físic arbitrari en presència de corrents ambientals. El 

model és capaç de reproduir de forma conjunta els següents fenòmens físics (veure 

http://assig-camins.upc.es/op/omc/materialdocent.html [12] i http://www.termcat.net [14]) 

associats a la propagació de l'onatge des de mar obert fins a la costa: 

 

• Somatge (”shoaling”) 

• Refracció 

• Difracció 

• Interacció onades-corrent 

• Fricció amb el fons 

• Ruptura de l'onatge 

El model està basat en l'equació espectral de transport de la densitat d'acció de l'onatge 

(A=E/σ), com a funció de tres variables independents: dues coordenades espacials (x i y) i 
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la direcció de propagació (α), assumint condicions estacionàries i discretizada en 

diferències finites. Es tracta per tant, d'un model lineal de tipus energètic o phase-averaged, 

que no considera la reflexió de l'onatge ni fenòmens no lineals (asimetria del perfil de 

l'ona, dispersió per amplitud, interaccions no lineals onada-onada, etc.). No obstant això, el 

model és capaç, mitjançant una condició de contorn lateral especial de reproduir la reflexió 

produïda per un onatge que incideixi obliquament sobre dit contorn. (Veure Annex 5, 

Descripció de models matemàtics). 

 

Per a simular adequadament la propagació de l'onatge des de mar obert fins ruptura, 

s'utilitzen dos tipus de malles que es diferencien en el que a la seva resolució espacial es 

refereix. En primer lloc s'utilitza una malla que cobreix un espai físic major i que permet 

aproximar l'onatge des de mar obert fins a la costa; posteriorment, i niades a la primera, 

s'utilitzen diverses malles de detall que permeten resoldre la ruptura de l'onatge al llarg del 

conjunt de platges de l’estudi o en cada una d'elles si es consideren individualment. La 

tècnica del niadament de malles consisteix a utilitzar els resultats d'una malla, en termes 

d'espectre d'onatge, perquè aquests serveixin com a dades d'entrada a la malla de major 

detall al llarg d'una determinada alineació en què ambdues malles se solapin. 

 

Figura VI.8.Batimetria i domini computacional de la malla general de propagació de l’onatge 
(Barcelona).
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Figura VI.9.Batimetria del domini de detall de les Platges de Barcelona. 

 
El domini físic que cobreix la malla exterior és molt ampli i cobreix un domini major que 

el considerat en l'estudi, atès que s’estén des de la desembocadura del riu Besos fins a la 

nova bocana del Port de Barcelona (veure Figura VI.8). 

 

El seu eix X apunta en direcció W30N i la malla està discretizada en nodes quadrats de 

100x100 m. La interpolació batimètrica s'ha realitzat pel mètode de “kriging” (veure 

http://ewr.cee.vt.edu/environmental/teach/smprimer/kriging/kriging.html) a partir de 

l’informació continguda en la carta nàutica números 488 i 489A de l'Institut Hidrogràfic de 

la Marina. 

 

La malla de detall de conjunt arriba fins a un calat situat entre 15 i 20 m. La discretització 

d’aquesta malla està basada en rectangles de 10 x 20 m (veure Figura VI.9). La 

interpolació batimètrica s'ha realitzat pel mètode de “kriging” a partir de l’informació 

batimètrica de la campanya de camp. 

 

Els onatges propagats són de dos tipus:  

 

• En primer lloc s'ha procedit a propagar tots els sectors incidents amb 

diversos períodes i alçada d'ona unitària, a efectes d'obtenir els coeficients 

adimensionals de propagació enfront la zona de ruptura, assumint la 

linealitat de l'alçada d'ona en el procés de propagació, la qual cosa és 

possible si es consideren despreciables els fenòmens de dissipació d'energia 

associats a la ruptura d'onatge i a la fricció per fons. 
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• En segon lloc, per a determinar les distribucions d'alçada d'ona associades a 

temporals a efectes d’obtenir els coeficients en condicions extremals, 

assumint que és possible que hi hagi certa dissipació per ruptura abans 

d'aconseguir les citades actuacions, s'han propagat els onatges del règim 

extremal. 

 

 

VI.2.1. Propagació de l’onatge en condicions adimensionals 

 

Com s'ha comentat en l'apartat anterior, 

s'han propagat onatges unitaris procedents 

dels sectors incidents a la costa. A la Taula 

VI.7 es resumeixen els onatges considerats 

en la propagació adimensional. Les 

distribucions del corresponent coeficient 

adimensional de propagació, tant en la 

malla general com en la malla de detall, es 

mostren a l'Annex 2. 

 

Sector Hs (m) Tp (s) 

ENE 1 5  7,5  i  10 

E 1 5  7,5  i  10 

ESE 1 5  7,5  i  10 

SE 1 5  7,5  i  10 

SSE 1 5  7,5  i  10 

S 1 5  7,5  i  10 
 

Taula VI.7. Onatges propagats en condicions 
adimensionals. 

 

En línies generals es pot dir que per a una període de 5 s l'onatge no nota el fons fins a 

trobar-se a prop dels morros dels espigons actuals, per la qual cosa l'alçada d'ona mostra un 

patró summament uniforme. A mesura que el període de l'onatge incident augmenta, la 

refracció i el shoaling comencen a actuar abans, per la qual cosa les variacions 

longitudinals d'alçada d'ona poden ser més apreciables. La Figura VI.10 mostra la 

distribució del coeficient adimensional de propagació associada a un onatge del Sector 

ENE amb 7,5 s de període, mentre que la Figura VI.11 correspon al sector S. 
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Figura VI.10.Distribució del coeficient adimensional de propagació i de l’angle mig d’incidència  

enfront les Platges de Barcelona. Onatge Sector ENE. Hso=1 m, Tp=7,5 s. 

 

 
Figura VI.11. Distribució del coeficient adimensional de propagació i de l’angle mig d’incidència  

enfront les Platges de Barcelona. Onatge Sector S. Hso=1 m, Tp=7.5 s. 

 
 
Els perfils del coeficient adimensional de propagació enfront les Platges de Barcelona, a 

uns 8 m de profunditat (veure Figura VI.12), es mostren a la Figura VI.13 i a la Figura 

VI.14, així com a l’Annex 2. En ells s'observa un patró prou uniforme de l’esmentat 

coeficient, que es veu alterat per bruscos increments associats al peraltament de l'onatge 

per les esculleres submergides existents en els caps dels espigons (veure http://assig-

camins.upc.es/op/omc/Olas%20-%20Estructuras.pdf) [12]. Els majors coeficients 

adimensionals s'obtenen per als onatges més pròxims a la normal a la costa: l'ESE i el SE. 
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Figura VI.12.Batimetria de detall utilitzada en la modelització numèrica i eix en el que s’han 
obtingut els perfils del coeficient adimensional de propagació. 
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Figura VI.13. Perfil del coeficient adimensional de propagació enfront a les Platges de  

Barcelona a un calat aproximat de 8 m. Onatge Sector ENE.



VI. Anàlisi hidrodinàmica 
_______________________________________________________________________________________ 

 73

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
X, m

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

K
p 

= 
H

s/
H

s,
o

Coeficiente adimensional
de propagación

Tp=5s      
Tp=7.5s   
Tp=10s    

SECTOR  S

Nova Mar
Bella - Zoo Mar Bella Nova Icaria

Port Olímpic

Bogatell Somorrostro Barceloneta

 
Figura VI.14. Perfil del coeficient adimensional de propagació enfront a les Platges de  

Barcelona a un calat aproximat de 8 m. Onatge Sector S. 
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VI.2.1.1 Caracterització per a la platja del Bogatell 

 

Per tal d’aproximar-nos a la simulació de la propagació de l’onatge des de mar obert fins 

ruptura, s’ha utilitzat una malla niada a les anteriors i particularitzada en la platja del 

Bogatell, que permet resoldre la ruptura de l’onatge (veure Figura VI.15). S’ha considerat 

la cel·la del Bogatell com un exemple pràctic de les altres cel·les independents 

(compartimentació de les platges), per tal de caracteritzar les accions hidrodinàmiques 

actuants al detall, al considerar-se cel·les equivalents. Els onatges que s’han propagat són 

els dels sectors incidents amb els diversos períodes d’onatge i alçada d’ona unitària. 

 

 
Figura VI.15. Domini computacional i batimetria en planta a la platja del Bogatell. 

 
En línies generals podem apreciar com el comportament és similar que per la malla 

conjunt, és a dir que per un període de 5 s l'onatge no nota el fons fins a trobar-se a prop 

dels morros dels espigons actuals, per la qual cosa l'alçada d'ona mostra un patró 

summament uniforme. A mesura que el període de l'onatge incident augmenta, la refracció 

i el shoaling comencen a actuar abans, per la qual cosa les variacions longitudinals d'alçada 

d'ona poden ser més apreciables. La Figura VI.16 mostra la distribució del coeficient 

adimensional de propagació associada a un onatge del Sector ENE amb 7,5 s de període, 

mentre que la Figura VI.17 correspon al sector S. 
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Figura VI.16.Distribució del coeficient adimensional de propagació i de l’angle mig d’incidència  

enfront la platja del Bogatell. Onatge Sector ENE. Hso=1 m, Tp=7,5 s. 

 

 
Figura VI.17.Distribució del coeficient adimensional de propagació i de l’angle mig d’incidència  

enfront la platja del Bogatell. Onatge Sector S. Hso=1 m, Tp=7,5 s. 
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VI.2.2. Propagació de l’onatge en condicions extremals 
 

De cara a determinar l’onatge de càlcul per l’estudi del comportament en condicions de 

temporals, s’ha procedit a propagar uns onatges procedents del sector de llevant, 

caracteritzat amb el ENE, de 2,60 m d’alçada d’ona significant en mar obert i un període 

de 10 s (veure Figura VI.22). I un altre sector de llevant, caracteritzat amb el S, de 2,10 m 

d’alçada d’ona significant en mar obert i un període de 8 s (veure Figura VI.26). 

 

S’ha procedit a propagar aquests dos sectors (de llevant i ponent), amb aquestes 

característiques, en base als antecedents de la zona i l’anàlisi realitzat a l’apartat VI.1.2.2 

de Clima Marítim. Cal mencionar, que per el sector de ponent no s’ha caracteritzat amb 

l’onatge més energètic, el SSW, ja que presenta una incidència molt obliqua a la costa i per 

tant, s’ha considerat més representatiu el del S. 

 

També s’ha analitzat a nivell d’enunciació l'onatge de càlcul per l’estudi del comportament 

en condicions extremals, que ateny principalment al disseny i dimensionament de futures 

obres de defensa de la costa (i que no és obra de la nostre tesina, tot i que s’ha tingut en  

consideració en el capítol VII, anàlisi de les alternatives).  

 

S'ha procedit a propagar un onatge associat a un període de retorn de 36,6 anys (Segons la 

ROM 0.2-90, amb una Vida útil de Lf=25 anys,  i un Risc de E=0.5) [15], procedent del 

sector E, de 4,88 m d'alçada d'ona significant en mar obert, i considerant tres períodes 

diferents: 8, 10 i 12 s; (dades obtingudes a l'Annex 2). Les simulacions de propagació s'han 

realitzat considerant dos nivells mitjos del mar, BMVE (Baixamar mínima viva 

equinoccial) i PMVE (Pleamar mínima viva equinoccial, +0,80 m de sobreelevació) 

associada a marea meteorològica.  

 

La Figura VI.18 i la Figura VI.19 permeten comparar les distribucions d'alçada d'ona en un 

dels casos en què la ruptura és menys apreciable, és a dir, amb sobreelevació del nivell mig  

del mar (on el NMM és el Nivell mig del Nivell del Mar referènciat al zero hidrogràfic de 

la costa (NMM= (PMVE + BMVE)/2 ) i on el PMVE és la Pleamar Viva Equinoccial 

(veure https://www.shom.fr/fr_page/fr_act_oceano/maree/maree_f.htm) i període alt, donat 

el menor peralt de l'onatge incident. Si es comparen ambdues distribucions d'alçada d'ona 
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s'observa un major increment de l'alçada d'ona associada al shoaling (previ a ruptura) per al 

període més alt. El conjunt de distribucions d'alçada d'ona significant es mostren a l'Annex 

2. En línies generals s'observa que a l'alçada dels actuals espigons, s'inicia o ja s'ha iniciat 

la dissipació per ruptura de l'onatge, però que, a pesar d'això, l'alçada d'ona encara és 

apreciable, entorn dels 4 m aproximadament, o lleugerament superior. 

 

 

Figura VI.18. Distribució de l’alçada d’ona significant de càlcul. Onatge Sector E.  

Hso=4,88 m. Tp= 10 s. PMVE (NMM=+0,80 m). Tr=36,6 anys. 

 

 
Figura VI.19. . Distribució de l’alçada d’ona significant de càlcul. Onatge Sector E.  

Hso=4,88 m. Tp= 12 s. PMVE (NMM=+0,80 m). Tr=36,6 anys. 
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VI.3 Corrents marins i circulació induïda 
 

 

VI.3.1. Corrents marins generals 
 

A partir de la bibliografia disponible i de diversos treballs de recerca realitzats en el 

Laboratori d’Enginyeria Marítima de Barcelona (LIM-UPC), s’ha establert un patró 

simplificat del anomenat corrent liguro-provençal-català, actualment conegut com corrent 

del Nord (veure Figura VI.20). Aquest corrent recorre el litoral català de Nord a Sud, tot 

seguint el tal·lus de la plataforma continental on les velocitats son més grans (entre 10 i 40 

cm/s). A partir de la latitud de l’illa d’Eivissa, el corrent descendent té un cert retorn, al 

resseguir el marge de la plataforma de l’illa. Aquest corrent, ja a l’alçada de l’illa de 

Menorca decreix bastant i es torna inestable.  

 

D’aquesta forma, s’ha definit el patró del corrent general com a estacionari (no existeixen 

variacions estacionals) i el més uniforme i regular possible. Així, no s’ha considerat cap 

corrent de meso-escala en zones allunyades dels talussos degut a les variacions estacional 

(turbulències, formació de meandres). 

 

El camp de velocitats del corrent general s’ha generat resseguint les isobates (direccions 

normals al pendent), sent més intens en els canvis importants de la batimetria. Aquest 

mètode de representació dels corrents es pot considerar raonablement proper a la realitat, 

utilitzant-se en altres casos (veure també http://lim-ciirc.upc.es) [16]. 
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Figura VI.20. Patró de corrents general en el domini d’estudi [17]. 
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VI.3.2. Circulació induïda 
 

L'onatge únicament és capaç de generar corrents nets en la zona de trencants (degut a la 
dissipació d'energia a causa de la ruptura de les onades), en una franja des de la línia de 
costa fins una profunditat de l'orde del doble de l'alçada d'onada incident. 
 
Per això, la funció de l'onatge en el procés de renovació d'aigües, encara que s’acostuma a 
considerar reduïda o menyspreable és molt important en condicions de temporal, període 
durant el qual es produeix una gran dinàmica circulatòria caracteritzada per forts corrents i 
gran turbulència, responsable dels processos de mescla. 
 

Per a l’anàlisi de la circulació induïda per l’onatge en ruptura s’ha escollit una alçada d’ona 

significant amb una freqüència de presentació anual de 12h, amb la finalitat d’obtenir una 

circulació representativa en condicions relativament energètiques. Per això, s’han analitzat 

les dades de la boia propagada, on s’ha apreciat que els onatges propagats es concentren al 

voltant de dues direccions predominants, al voltant de 67.5º respecte el nord (onatges de 

llevant) i al voltant de 180º respecte al nord (onatges de ponent). S’han obtingut les alçades 

d’ona i períodes associats amb una freqüència de presentació anuals de 12h per aquestes 

dues direccions predominants, obtenint uns onatges del ENE amb període de pic de 10 s 

(onatges de llevant) i uns del S amb període de pic de 8 s (onatges de ponent). Els onatges 

considerats es mostren a la Taula VI.8. 

 

Sector Hs (12h) Tp, s 

ENE 12h/any  2.60 m 10 s 

S 12h/any  2.10 m 8 s 

Taula VI.8. Onatges simulats amb una freqüència de presentació anual de 12h. 

 

El model emprat per a les simulacions de circulació és el model CIRCO (e.g. Rivero, 1995; 

Rivero i Sánchez-Arcilla, 1991; 1995). Es tracta d'un model de circulació bidimensional 

(2DH) induïda per onatge i/o vent i/o marees en zones costaneres, i està, basat en les 

equacions no-lineals del flux (conservació de massa i quantitat de moviment), integrades 

verticalment i amitjanades temporalment, que resol mitjançant un esquema tipus ADIR en 
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diferències finites. El model reprodueix l'efecte combinat d'advecció, difusió, fricció per 

fons i per vent, esforços induïts per l'onatge i descàrregues fluvials o de qualsevol altre 

tipus. Els termes turbulents es resolen a partir d'un model diferencial de transport de la 

producció d'energia turbulenta (equació k) (veure Annex 5, Descripció de models 

matemàtics). 

 

En relació a al circulació induïda es tenen dos casos ben diferenciats en funció de la 

direcció de procedència i l’energia del temporal simulat.  

 

En els temporals que provenen del ENE (temporals de llevant), la direcció d’incidència de 

l’onatge a les platges és obliqua (veure Figura VI.22 i Figura VI.24), pel que les corrents 

longitudinal que es formen tenen unes direccions paral·leles a la costa cap a ponent; tot i 

que la geometria d’aquestes creí un sistema de corrents en sentit del temporal, en forma 

d’entrants i sortints (veure Figura VI.21). En aquests casos, la incidència d’un onatge de 

llevant en aquestes platges compartimentades, afavoreix que a ponent de les platges i 

pròximes als espigons d’aigües avall es formin sistemes de cel·les circulatòries i la 

formació d’uns remolins en sentit horari (veure Figura VI.23 i Figura VI.25). 

 

En aquests casos l’onatge trenca pròxim a les platges, tot i que no resulta molt energètic, 

sent a la platja de la Barceloneta on s’aprecia una major circulació. 

Figura VI.21. Camp d’espigons i funcionament (Andrés et al, 1986) [10] [18]. 
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Figura VI.24. Distribució de l’alçada d’ona (Hs, m) i l’angle mig d’incidència.  

Sector ENE. Hso = 2.60 m. Tp = 10.0 s. 

 

 
Figura VI.25. Circulació induïda i distribució del valor enfront la platja del Bogatell.  

Onatge Sector ENE. Hs12h=2.60 m, Tp=10.0 s. 
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Pel que fa als temporals que provenen del S (temporals de ponent), la situació és la mateixa 

que pels temporals del ENE, però amb onatges procedents de ponent. De tal manera que la 

direcció d’incidència de l’onatge a les platges és obliqua (veure Figura VI.26 i Figura 

VI.28), pel que les corrents longitudinals que es formen tenen unes direccions paral·leles a 

la costa cap a llevant; tot i que la geometria d’aquestes creí un sistema de corrents en sentit 

del temporal, en forma d’entrants i sortints. En aquests casos, la incidència d’un onatge de 

ponent en aquestes platges compartimentades, afavoreix que a llevant de les platges i 

pròximes als espigons d’aigües avall d’aquestes es formin sistemes de cel·les circulatòries i 

la formació d’uns remolins en sentit antihorari (veure Figura VI.27 i Figura VI.29). 

 

La proximitat de la bocana del Port Olímpic a la platja de Somorrostro, pot ocasionar que 

les corrents generades sota un temporal de ponent, desplacin el transport del sediment del 

peu del perfil de platja cap a les proximitats de la bocana del Port Olímpic, amb el 

conseqüent risc d’aterrament de la bocana, fet que ja s’ha produït amb anterioritat (veure 

Figura VI.27). 

 

En aquests casos l’onatge trenca pròxim a la platja, tot i que no resulta molt energètic, sent 

la incidència dels onatges, així com la circulació, més important que en els temporals de 

llevant. 

 

Cal remarcar que la influència dels espigons en la costa barcelonina és un obstacle 

important a la deriva litoral, per a captar els sediments que aquesta conté, però que alhora 

substreuen de sotamar. Tot i que el resultat d’aquest camp d’espigons i compartimentació 

de les platges, amb prou feines retenen sediments i amb freqüència els desvien aigües a 

dins, traslladant en definitiva el problema a sotamar. 
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Figura VI.28. Distribució de l’alçada d’ona (Hs, m) i l’angle mig d’incidència.  

Sector S. Hso = 2.10 m. Tp = 8.0 s. 

 

 
Figura VI.29. Circulació induïda i distribució del valor enfront la platja del Bogatell. 

Onatge Sector S. Hs12h=2.10 m, Tp=8.0 s. 
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VI.4 Dinàmica Litoral 
 

L'anàlisi de la dinàmica litoral realitzat en aquest estudi s'ha centrat en diferents aspectes: 

 

• En primer lloc s'ha realitzat una descripció general de l'entorn de la zona d'estudi 

per a comprendre el context geomorfològic en què es troben les platges Olímpiques 

de Barcelona.  

 

• En segon lloc s'ha procedit a estudiar les variacions volumètriques de sorra en les 

platges Olímpiques de Barcelona basant-se en les dades procedents de sis 

campanyes topo-batimètriques dutes a terme en els anys 1992, 1993, 1998, 2001, 

octubre 2003 i novembre 2003.  

 

 

VI.4.1 Característiques generals de la dinàmica litoral 
 

VI.4.1.1 Dinàmica en el litoral català 

 

En termes generals pot dir-se que el transport sòlid litoral al llarg de la costa catalana és 

degut fonamentalment a l'acció de l'onatge, i té lloc en la direcció de l'alineació general de 

la costa i en sentit NE-SW (veure Figura VI.30), encara que aquesta direcció general del 

transport pot variar, a nivell local, quan les singularitats del contorn costaner modifiquen 

les condicions d'arribada de l'onatge a la zona de trencants, per difracció o refracció 

(promontori natural, dic o espigó, baixos prolongats cap al mar), o l'alineació de la línia de 

costa canviï (per exemple, el cas d'una badia), la qual cosa és freqüent en el litoral català. 

 



VI. Anàlisi hidrodinàmica 
_______________________________________________________________________________________ 

 88

 
Figura VI.30. Dinàmica costanera de la cel·la sedimentària del Maresme. (Serra i Sorribas, 1996) 

[19]. 

 

 

VI.4.1.2 Característiques del material sedimentari 

 

A la província de Barcelona es distingeixen dos sectors costaners diferenciats 

geològicament. Ambdós corresponen, respectivament, als terrenys paleozoics que 

caracteritzen la part Nord de la façana costanera catalana, i als materials secundaris i 

terciaris de la part meridional. Les sorres que formen les platges dels dos trams es 

diferencien significativament en grandària i composició mineralògica. El Port de Barcelona 

separa ambdós zones, formant una barrera al transport de sediments de NE a SW. 

 

Els estudis mineralògics dels materials sedimentaris de les platges d'aquesta zona denoten 

que l'origen de les sorres està en el massís granític paral·lel a la costa. Donat el caràcter 

típicament torrencial de les aportacions dels llits de la zona, el material sòlid és dipositat en 

el litoral de forma brusca i esporàdica. L'acció posterior de l'onatge, que concentra la seva 

energia per refracció sobre els cons de dejecció formats en les desembocadures, dispersa 

els sediments i els incorpora al sistema de platges aigües avall (SW). En tot cas, cap llit de 

tota la zona Nord de la província de Barcelona predomina clarament en el conjunt, 

imposant les característiques de les seves aportacions a la deriva litoral.  

Això és particularment cert des que el port d'Arenys de Mar va bloquejar les aportacions 

del riu Tordera. 
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Per tant, la font principal de sediments per al tram de costa, la constitueixen els rius i rieres 

sense regular, així com l'erosió de les costes rocoses situades més al Nord que, des del 

Maresme, alimenten el flux sedimentari longitudinal dirigit cap al SW, amb taxes netes 

aproximades d'uns 100.000 m3 / any. No obstant, les barreres que jalonen el tram, junt amb 

els accidents orogràfics submergits, produeixen un dèficit sedimentari en les platges de 

Barcelona. 

 

En l'actualitat, la proliferació d'espigons i ports esportius ha provocat la divisió de la zona 

en una sèrie de cel·les més o menys aïllades o permeables, dins de les quals actuen 

sistemes de fonts i albellons de material sedimentari. El grau de permeabilitat de cada 

cel·la depèn bàsicament de la profunditat de l'extrem de l'espigó, que actua com a barrera al 

sediment provocant una distribució asimètrica del sediment en el litoral. A més, varia amb 

el temps; ja que a mesura que les sorres s'acumulen, el peu del perfil de platja format es va 

aproximant a l'extrem de l'espigó i la profunditat d'aquest disminueix fins a permetre el pas 

de la sorra. La determinació de la permeabilitat de les cel·les i la seva evolució previsible 

és un problema complex. 

 

La grandària del gra és de mig a gruixut, augmentant aquest de forma notablement regular 

cap al Nord (canvia la mitjana del diàmetre aproximadament de 0,5 mm a Barcelona a 1,5 

mm a Blanes). La densitat dels dipòsits és relativament alta, corresponent en la seva major 

part a granits descompostos. Aquestes característiques del sediment condueixen a un règim 

típic de deriva litoral, on la major part de l'arrossegament es produeix a distàncies petites 

de la línia de costa, quedant per tant reduït el transport a una estreta banda pròxima a la 

línia de costa. 

 

Tres factors contribueixen a mantenir el transport de sorres en aquestes platges de gra 

gruixut, en una estreta banda pròxima a la línia de costa: el fort talús de la platja 

submergida, la percolació ràpida d'aigua sobre el front de platja per l'onada trencada, i 

l'escassa efectivitat de l'onada encara no trencada per a moure les partícules del fons.  
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VI.4.1.3 Evolució recent de la costa 

 

En general es pot afirmar, basant-se en testimonis i dades existents, que al llarg dels últims 

segles s'ha produït un avanç general de les platges a causa de la predominança de la 

sedimentació de materials en la costa. 

 

No obstant, en els últims anys s'està donant un procés d'erosió en llargs trams del litoral. A 

la comarca del Maresme per exemple, fins a Arenys de Mar, les platges es troben en 

retrocés o estan defensades. Els episodis erosius es repeteixen al llarg de tota la costa 

catalana. 

 

Ja que les condicions de l'onatge no han degut variar substancialment en les últimes 

dècades respecte a èpoques anteriors, cal buscar la causa de la regressió del procés 

sedimentari en altres fenòmens. Dos factors són potencialment responsables de la regressió 

actual, una disminució de les aportacions sòlides al litoral, i una elevació del nivell relatiu 

del mar.  

 

Els motius de la reducció d'aportacions sòlides de rius, rieres i torrents es troben entre els 

següents: 

 
 

• Canalització de trams importants d'algunes rieres i rius. 

 

• Construcció de preses de regulació de cabals en rius i rieres, sense preveure 

sistemes de pas de les sorres. Només la fracció més fina del material sedimentari és 

capaç de travessar les preses, en suspensió amb l'aigua evacuada, durant les 

crescudes. A aquest respecte és molt notable el que va succeir amb les aportacions 

del riu Ebre després de la construcció de la presa de Mequinenza, fora de la zona 

del present estudi. 

 

• Extracció massiva de sorres amb fins constructius en les conques receptives de rius 

i rieres. Aquestes extraccions, que fins fa poc es realitzaven en el llit mateix de les 

rieres, estan des de fa alguns anys permeses generalment només a certa distància 

del llit. No obstant, és evident que tota extracció en el llit receptiu té les mateixes 
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conseqüències, ja que disminueix la quantitat de sorra disponible per a 

l'arrossegament. 

 

• Augment de vegetació en les muntanyes immediates, que ha reduït el coeficient 

d'escolament i l'erosió. 

 

• Disminució dràstica dels cabals dels rius en els seus recorreguts finals, com a 

conseqüència de captacions intensives de les seves aigües superficials i subàlvees 

amb destí al consum urbà i industrial. Els casos del Llobregat i Tordera són molt 

significatius, en el Besòs aquest fenomen data de més d'un segle (l'abús de les 

captacions subàlvees en aquest riu ha produït, com se sap, una extensa 

contaminació de l'aqüífer per intrusió marina). 

 

• Augment del sòl urbanitzat, amb la consegüent disminució de l'escolament de les 

aigües superficials. Aquests últims efectes són particularment actius en la província 

de Barcelona, la qual cosa es reflecteix en una situació que pot qualificar-se de 

regressiva en general. 

 

Les úniques platges que creixen són aquelles que estan recolzades en una barrera litoral 

que deté un transport longitudinal actiu. Així és, per exemple, el cas de la platja de la 

Barceloneta, recolzada en el dic Nord del Port de Barcelona, que rep les aportacions del riu 

Besòs, a més del corrent sòlid litoral del NE. Ocasionalment, la construcció d'espigons ha 

fet també créixer amb rapidesa la platja del costat de llevant, a costa de la de l'altre costat. 

 

En tot el Maresme fins a Arenys de Mar, la condició de les platges és precària, a excepció 

dels trams recolzats en un espigó. En general, la situació en tot aquest tram és regressiva 

com ho demostra la protecció d'escullera que necessita la via fèrria en gran part de la seva 

longitud. En els llocs on l'erosió va ser més intensa, la sèrie d'espigons des d'Arenys fins a 

Sant Andreu de Llavaneres no han aconseguit per si sols formar platges àmplies i estables. 

Així, la situació erosiva ha de ser atribuïda principalment al port. 

 

Pel que fa al tram de costa entre Blanes i Arenys de Mar, la dinàmica de les platges ha 

vingut condicionada fonamentalment per l'actuació de la Tordera com a font predominant 



VI. Anàlisi hidrodinàmica 
_______________________________________________________________________________________ 

 92

de material sòlid, i els dics del port d'Arenys com a albelló. Des de la construcció d'aquest 

port, la intercepció consegüent de les sorres va ocasionar el ràpid creixement de platja 

recolzada en ell. Posteriorment es va construir un espigó a Canet que també va originar una 

ampla platja, de manera que es va aturar l'alarmant progrés de les sorres sobre el dic 

d'Arenys. En l'actualitat, un tram de platja pròxim a la desembocadura del Tordera està 

patint una etapa regressiva. Aquesta situació ha de ser atribuïda a la disminució 

d'aportacions sòlides del riu, així com a l’antiga progradació del delta que provoca que les 

aportacions sedimentaries es perdin en aigües profundes o alimentin el creixement d’una 

part del delta [19] [20]. Entre les diverses causes d'aquesta constricció de subministrament, 

que s'han mencionat anteriorment i que són generals en la costa catalana, cal mencionar el 

notable descens de cabal que ha patit el riu Tordera en el seu recorregut final. La raó està 

en les captacions d'aigua de gran envergadura, amb destí a usos industrials i abastiments 

d'un gran nombre de localitats costaneres. 

 

El riu Besòs és una font important de sediments, que alimenta la zona de les platges 

Olímpiques, encara que la seva aportació actual és quasi nul·la i el retrocés de la seva 

desembocadura ha hagut de ser frenada per defenses artificials. 

 

 

VI.4.2 Avaluació de volums d’acreció i erosió 
 

 

VI.4.2.1 Metodologia 

 

L'estudi de les variacions volumètriques de sorra en les platges Olímpiques de Barcelona 

s'ha realitzat analitzant les dades procedents de sis campanyes topo-batimètriques (veure 

Figura VI.31), dutes a terme en els anys 1992, 1993, 1998, 2001, octubre 2003 i novembre 

2003 (aquestes dues últimes batimetries, realitzades amb tan sols un mes de diferència, 

tenen la seva raó de ser en el temporal del ESE que va tenir lloc l'octubre del 2003, després 

de la realització de la primera d'elles; a fi de poder estudiar l'efecte causat per aquest 

temporal en les platges (un dels més importants, junt amb el de novembre del 2001, en els 

últims anys), es va procedir a realitzar la segona batimetria). Totes les batimetries 

emprades en l'estudi es presenten a l'Apartat A de l’Annex 3. 
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Figura VI.31. Batimetria de les platges Olímpiques de l’any 1992.  

 

A partir de les dades de les sondes i dels punts de la topografia i utilitzant el programa 

“Surfer”, s'han obtingut les corbes de nivell per a cada batimetria mitjançant interpolació 

pel mètode Kriging. 

 

El càlcul de les variacions volumètriques de sorra i la determinació d'erosions i acrecions 

en les platges Olímpiques de Barcelona, s'ha realitzat per comparació de batimetries, dos a 

dos (1992–1993, 1993–1998 (veure Figura VI.33), 1998–2001, 2001–Oct.2003 i Oct.2003-

Nov.2003). La comparativa s'ha realitzat considerant el conjunt i individualment. Les 

figures de comparació de batimetries en què es representen les zones d'erosió i d'acreció 

s'adjunten a l'Apartat B de l’Annex 3. 

 

Per a cada cas s'ha estudiat la variació de volum de material entre corbes de nivell 

consecutives i l'acumulat per damunt de la batimètrica de -10 m. L'elecció d'aquesta cota 

com a límit per a mesurar les variacions volumètriques, es deu al fet que el moviment de la 

sorra deixa de ser significatiu al voltant d'aquesta profunditat. Per aquest motiu es parla de 

la profunditat de tancament ja que determina l’extensió del moviment del material i es pot 

calcular mitjançant l’equació de Hallermeier (CEM, 2001) (veure http://assig-

camins.upc.es/op/omc/TRANSPORTE%20DE%20SEDIMENTOS.pdf) [12]. 

 

Aquesta profunditat és aquella a partir de la qual no hi ha canvis en l’elevació entre dos 

perfils successius tenint present que oscil·la segons les condicions de l’onatge, és a dir a 
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l’hivern es veu desplaçada mar endins, mentre que durant l’estiu és desplaçada cap a la 

línia de costa. 

 

Els resultats numèrics d'aquest estudi i les gràfiques de variació volumètrica de sorres entre 

cotes es presenten a l'Apartat C de l’Annex 3. 

 

Finalment, s'ha analitzat la variació en perfil de platja, considerant per a això sis perfils 

perpendiculars a la costa (un per platja excepte en el cas de la platja de La Barceloneta per 

al que s'han considerat tres perfils, tal i com es pot veure a la Figura VI.32), i comparant en 

cada cas els diferents perfils de platja corresponents a les batimetries de 1992, 1993, 1998, 

2001, octubre del 2003 i novembre del 2003. Les gràfiques de comparació de perfils de 

platja es poden veure de la Figura VI.34 a la Figura VI.41. 

 

 
Figura VI.32. Localització en planta dels perfils realitzats.  
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VI.4.2.2 Estudi de les variacions volumètriques de sorra 

 

Els resultats de la comparació de batimetries en les platges d'interès, es presenten de forma 

gràfica i de forma numèrica:  

 

• Figura VI.B-1, Figura VI.C-1 i Taula VI.C-1 per a l'interval de temps entre 1992 i  

1993. 

• Figura VI.B-2, Figura VI.C-2 i Taula VI.C-2  per a l'interval de temps entre 1993 i 

1998. 

• Figura VI.B-3, Figura VI.C-3 i Taula VI.C-3  per a l'interval de temps entre 1998 i 

2001. 

• Figura VI.B-4, Figura VI.C-4 i Taula VI.C-4 per a l'interval de temps entre 2001 i 

octubre del 2003. 

• Figura VI.B-5, Figura VI.C-5 i Taula VI.C-5  per a l'interval de temps entre octubre 

del 2003 i novembre del 2003. 
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Figura VI.33. Comparació de batimetries i determinació d’ erosions i acrecions  

en el període comprés entre 1993 i 1998. 

 

De l'anàlisi de les figures B-1 a B-5, en les que es mostren amb una escala de colors les 

zones d'erosió i d'acreció en el tram de costa estudiat, es dedueix: 

 

• En l'extrem Nord de la platja de Somorrostro tendeix a acumular-se sorra, originant, 

en conseqüència, problemes d'aterrament en la Bocana del Port Olímpic. 
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• També l'extrem Sud de la platja de La Barceloneta és una zona d'acumulació de 

sorres, per constituir el Port de Barcelona una barrera al transport litoral de 

sediments. 

 

• Les gràfica corresponents al períodes entre 1992-1993 sembla ajustar-se a una 

comparació entre batimetria d'estiu i batimetria d'hivern, per produir-se erosions en 

l'entorn de la vora i acrecions en forma de barra a majors profunditats. 

 

• Excepte en el període 2001-2003, totes les gràfiques constaten el permanent estat 

d'erosió a què es troba sotmés el tram Nord de la platja de La Barceloneta. 

 

• El comportament diferent de la platja de Bogatell respecte a la resta de les platges 

al Nord del Port Olímpic, que es mostra majoritàriament en acreció en comptes de 

en erosió, respon a la regeneració que d'aquesta platja es va fer el 2002, aportant-se 

llavors un volum total d'uns 70.000 m3 (uns 110 m3 per metre lineal). 

 

• La comparació de les batimetries d'octubre i novembre del 2003, posa de manifest 

com totes les platges es van veure afectades pel temporal d'octubre del 2003, en 

especial la platja de la Barceloneta en el seu extrem Nord, així com la de 

Somorrostro de forma generalitzada. A les platges de Bogatell i Mar Bella, la sorra 

erosionada de la part alta del perfil sembla acumular-se entre els 7 i els 10 m de 

profunditat, i tant en elles com en la Nova Mar Bella, també en l'extrem Nord de la 

platja. Igualment, s'aprecien acumulacions considerables de material sedimentari 

enfront del dic de recer del Port Olímpic. 

 

D'altra banda, els resultats numèrics dels estudis històrics efectuats per comparació de 

batimetries permeten inferir una pèrdua neta de material en les platges Olímpiques de 

Barcelona, variables d'unes a altres, que es pot xifrar en l'entorn dels 70.000 m3/any, 

mantinguts de forma relativament estable en el període de temps analitzat 

 

Respecte a l'anàlisi realitzada per comparació de perfils localitzats en les platges, es pot 

exposar el següent: 
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• Platja de La Barceloneta 

 

1992-1993 La variació del perfil de platja sembla ajustar-se a la corresponent en passar 
d'un perfil d'estiu a un perfil d'hivern. 

1993-2001 
No es produeixen variacions significatives en la forma del perfil, però en els 
deu anys transcorreguts s’aprecia una erosió generalitzada que deixa el perfil 
de platja de l’any 2001 completament per sota del de 1992.  

2001-Oct.2003 Hi ha guanys nets de sorra; es produeixen acrecions d’uns 2 m a partir dels 80 
m, mesurats aquests des de l’inici del perfil. 

P1-1 

Oct.-Nov.2003 
S’aprecia significativament l’acció del temporal d’octubre del 2003, que 
produeix erosions en la part alta del perfil de platja i acumula tot el material 
entre la cota -5 i -10, formant una barra a uns 200 m de l’inici del perfil. 

1992-1993 La variació del perfil de platja sembla ajustar-se a la corresponent al passar 
d’un perfil d’estiu a un perfil d’hivern. 

1993-Oct.2003 El perfil de platja no varia significativament, tot i que la tendència és 
lleugerament erosiva. P1-2 

Oct.-Nov.2003 
El perfil varia per l’acció del temporal d’octubre del 2003, produint erosions 
d’uns 2 m en la part alta del perfil submergit i acrecions en formació de barra  
a uns 125 m de l’inici del perfil. 

1992-Oct.2003 
El comportament és similar al comentat per els perfils P1-1 i P1-2 de La 
Barceloneta, encara que en aquest cas l’erosió és sensiblement més acusada 
en els primers 75 m del perfil, estabilitzant-se posteriorment. 

P1-3 

Oct.-Nov.2003 
El temporal d’octubre del 2003 produeix erosions en la part alta del perfil de 
platja, però l’absència de barra a majors profunditats denota la pèrdua del 
material sedimentari, probablement arrossegat fora del perfil, cap a l’extrem 
Sud. 
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Figura VI.34. Comparació de perfils a la platja de La Barceloneta (P1-1). 
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Figura VI.35. Comparació de perfils a la platja de La Barceloneta (P1-2). 
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Figura VI.36. Comparació de perfils a la platja de La Barceloneta (P1-3). 
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• Platja de Somorrostro 

 

P2 1992-nov2003 
Es produeix erosió en tot el perfil, però aquesta no és molt significativa 
(reduccions màximes de cota d’aproximadament 0,5 m en tot el període, per 
una altre banda); la forma del perfil no experimenta canvis apreciables. 
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Figura VI.37. Comparació de perfils a la platja de Somorrostro (P2). 
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• Platja de Nova Icària 

 

P3 1992-nov2003 
Com en el cas de Somorrostro, a la platja de Nova Icària el perfil no 
experimenta canvis notables, encara que el comportament és regressiu, amb 
erosions decimètriques uniformes al llarg de tot el perfil. 

 

 

 

0 100 200 300 400 500

-16

-12

-8

-4

0

4

1992    1993    1998    2001    Oct 2003    Nov 2003
 

 

Figura VI.38. Comparació de perfils a la platja de la Nova Icària (P3). 
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• Platja de Bogatell 

 

1992-1993 La variació del perfil de platja sembla ajustar-se a la corresponent al passar de 
un perfil d’estiu a un perfil d’hivern. 

1993-1998 

Erosió notable en el primer tram, aproximadament fins als 75 m des de 
l’origen, que es correspon en la seva major part al perfil emergit de platja, i es 
tradueix en un apreciable retrocés de la línia de costa. En els següents 150 m 
el comportament és lleugerament d’acreció, però aquests guanys de material 
no compensen les pèrdues totals, pel que el comportament net és d’erosió.  

1998-2001 
Important acreció en el primer tram, aproximadament fins als 75 m des de 
l’origen, compensant en gran mesura les pèrdues sofertes en aquest mateix 
tram durant el període anterior.  

2001-Oct.2003 Es produeix un guany net de material sedimentari, que es correspon amb 
l’aportació de sorres que es va portar a terme en aquesta platja l‘any 2002. 

P4 

Oct.-Nov.2003 El temporal d’octubre del 2003 no produeix grans alteracions en aquest perfil 
de platja. 
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Figura VI.39. Comparació de perfils a la platja del Bogatell (P4). 
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• Platja de La Mar Bella 

 

1992-2001 

En els primers 100 m es produeixen variacions alternatives d'erosió i acreció 
(la variació màxima correspon a una erosió del perfil en la seva part emergida 
d'1 m entre 1992 i 1993). En el tram següent el perfil no presenta variacions 
significatives. Globalment, en el perfil considerat es pot constatar un fenomen 
d'erosió neta durant aquest període, ja que el perfil de 2001 es troba quasi 
íntegrament per sota del perfil de 1992. 

2001-Oct.2003 
L'erosió augmenta en els primers 75 m respecte al perfil de 2001; a 
continuació l'acumulació de sorra és patent fins als 300 m des de l'inici (des 
de la batimètrica de -1 m fins a la de -8 m), que fins i tot sobrepassa el perfil 
de 1992. 

P5 

Oct.-Nov.2003 El temporal d'octubre del 2003 no produeix grans alteracions en aquest perfil 
de platja. 
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 Figura VI.40. Comparació de perfils a la platja de la  Mar Bella(P5). 
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• Platja de La Nova Mar Bella 

 

1992-1993 La variació del perfil de platja sembla ajustar-se a la corresponent en passar 
d'un perfil d'estiu a un perfil d'hivern. 

1992-2001 Acreció generalitzada en el perfil, des de la platja seca fins a 4 m de 
profunditat. 

2001-Oct.2003 Erosions d'1 m en la part alta del perfil i acrecions en formació de barra en 
l'entorn de la vora de -6 m. 

P6 

Oct.-Nov.2003 
El perfil varia per l'acció del temporal d'octubre del 2003, produint erosions 
d'aproximadament 1 m en la part alta del perfil i acrecions en formació de 
barra a uns 200 m de l'inici del perfil. 
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Figura VI.41. Comparació de perfils a la platja de la Nova  Mar Bella (P6). 
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L'estudi històric dut a terme per comparació de batimetries, permet deduir resultats de 

pèrdua neta de material sedimentari en les platges Olímpiques de Barcelona, variables 

d'unes a altres, que es pot xifrar al voltant dels 70.000 m3/any, mantinguts de forma 

relativament estable en el període de temps analitzat (1992-2003), i encara que les platges 

han sigut sotmeses a recarregues periòdiques, no s'ha aconseguit l'estabilització desitjada. 

 

La necessitat de protegir les infrastructures existents i de consolidar les platges per a 

satisfer la demanda urbana i oferir la deguda protecció del litoral, indueix la necessitat 

d'arremetre unes actuacions proposades en el següent capítol de la present tesina. 


