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Capítol VIII 

 

Solució adoptada 
 

 

Un cop analitzades i discutides les possibles alternatives d’actuació que es podien 

escometre a les esmentades platges, es descriu la solució que contempla l’Alternativa 3.2 

que permetrà la consolidació de les platges, a fi que la façana marítima de Barcelona 

gaudeixi de platges més amples i estables, i pugui satisfer d’aquesta manera la demanda 

social i turística existent. 

 

VIII.1 Zones d’actuació  
 

L'execució de les obres proposades implica la intervenció en dues zones diferenciades:  

 

• D'una banda, en les platges a consolidar (zona d'abocament de sorres i execució 

d'obres), localitzades entre el dic de recer de la nova bocana del Port de Barcelona i 

l’espigó de nova construcció i que es troba entre la platja de la Nova Mar Bella i la 

de Nova Creació, al Sud de la zona del Fòrum de les Cultures (Veure Figura 

VIII.1). 
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• D'altra banda, el jaciment de sorra a utilitzar per a l'execució de les necessàries 

aportacions de material sedimentari en les dites platges, zona compresa entre els 

ports de Premià de Mar i del Masnou, a profunditats variables entre els 15 i els 20 

m (Veure Figura VIII.2). 

 

 

 
 

Figura VIII.1. Platges Olímpiques de Barcelona (Tecnocean Ingeniería, 2005) [5]. 
 
 
 

 

Figura VIII.2. Front costaner corresponent al jaciment submarí (Aeroguía litoral de Catalunya, 
1995) [27]. 
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Pel que fa a les platges a consolidar, aquest tram es troba limitat al SW per la nova bocana 

del Port de Barcelona, i al NE per la futura platja de Nova Creació, entre la platja de la 

Nova Mar Bella i la futura plataforma que albergarà el nou parc Zoològic de Barcelona. 

Entre aquests dos límits es troba el Port Olímpic, el qual queda exclòs de qualsevol 

intervenció. Per tant, en els quasi 5.000 m de costa en què s'intervindrà, les platges en què 

es plantegen les diferents actuacions són: 

 

• En el tram a ponent del Port Olímpic:  platja de La Barceloneta (d'uns 2.600 m) i 

platja de Somorrostro (500 m). 

 

• En el tram a llevant del Port Olímpic: platja de Nova Icària (d'aproximadament 400 

m de longitud), platja de Bogatell (600 m), platja de la Mar Bella (500 m) i platja 

de la Nova Mar Bella (500 m).  

 

En referència a la zona d'extracció de material sedimentari, cal dir que el jaciment a 

utilitzar es troba situat enfront de la costa, entre les isobates de -15 m i -20 m, en el tram 

comprès entre els ports de Premià i el Masnou. Aquest jaciment ja va ser utilitzat com a 

zona d'extracció en el Projecte de recarregues puntuals de sorra en les platges de Premià 

de Mar, Vilassar i Cabrera de Mar (Barcelona) [27], el qual va ser sotmès a tramitació 

ambiental, amb formulació de Declaració d'Impacte Ambiental positiva per part de la 

Secretaria General de Medi Ambient en data del 13 d'abril del 2004 (BOE núm. 116 del 13 

de maig del 2004).  
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VIII.2 Descripció de les actuacions proposades 
 

Les obres proposades consisteixen bàsicament en l'execució de dues actuacions ben 

diferenciades (veure Figura VIII.4): 

 

1. D'una banda, es duran a terme una sèrie d'obres de defensa de costes que 

persegueixen assegurar la plena funcionalitat de les platges, entre les que es poden 

distingir: dic exempt, espigons emergits i submergits, i reparació i protecció 

d'estructures existents. 

 

2. D'altra banda, es regeneraran les platges, amb l’aportació de sediment procedent del 

dragatge del jaciment existent enfront de les costes de Premià i Masnou a 

profunditats compreses entre els 15 m i els 20 m., amb el fi d'augmentar la 

superfície de platja seca. 

 

Les actuacions es plantegen de manera que puguin ser escomeses en diferents fases, si bé 

en aquesta tesina es dissenyen en la seva totalitat. Cal remarcar que no s’entra en el 

dimensionament d’aquestes, al no ser l’objecte d’aquesta, i que per a un aprofundiment 

més acurat en les descripcions i particularitats de les obres es pot consultar la següent 

pàgina http://assig-camins.upc.es/op/omc/materialdocent.html [12] [28]. 

 

VIII.2.1 Obres de defensa ‘rígides’ de la costa 

 

Amb les obres que es projecten es pretén proporcionar a les platges Olímpiques de 

Barcelona la defensa necessària enfront de l'acció de l'onatge, a fi d'estabilitzar-les i evitar 

les pèrdues massives de sorra en episodis extrems, és a dir, quan es produeixen temporals. 

 

Dins de l'apartat “obres de defensa” s'inclouen les actuacions següents: construcció 

d'espigons emergits, espigons submergits, dics exempts i reparació i protecció d'obres 

existents.  
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• Reparació i protecció d'obres existents 

 

- Es repararan els extrems els espigons dels diapasons de tots els desguassos 

existents en el tram de costa objecte d'actuació, això és: el de Ginebra, el de 

Bogatell, i el de Ferrocarril. Les reparacions d'aquestes estructures es realitzaran 

demolint completament els quinze primers metres dels caps dels diapasons i 

reconstruint-les utilitzant per a això estructures de formigó submergit, 

recolzades sobre banquetes d'escullera, prèviament enrasament amb una capa de 

graves.  

 

Així mateix, s'executaran proteccions perimetrals amb escullera, cobertes amb 

un mantell de blocs de formigó. L'ample de coronació de les esmentades 

proteccions a la cota +1,00 m depèn de la zona de l'espigó que protegim (front o 

laterals, i capçalera o tronc, en una longitud de 35 m), variant des dels 20 m en 

els extrems de cada un dels braços, fins als 5 m en la zona protegida del tronc 

més pròxima a la vora. 

 

En el desguàs de Ferrocarril es planteja la possibilitat de farcir l'espai existent 

entre els braços del diapasó amb blocs de pedrera i amb escullera, mantenint-se 

la capacitat del desguàs existent en l'actualitat per mitjà de la instal·lació d'un 

marc de formigó armat amb canaleta interior, que discorreria recolzat sobre el 

material (previ enrasament de grava) per damunt de la cota zero, coincidint el 

seu eix longitudinal amb el pla de simetria del diapasó, i estant coronat a la 

mateixa cota que el farciment i que els espigons del diapasó (cota +3,00 m). 

 

- Els actuals braços de defensa existents en el cap del desguàs de Bac de Roda 

seran prolongats emergits a la cota +2,00 m, uns 20 m, arribant fins als 6 m de 

profunditat al capdavant, amb blocs de formigó en massa sobre banquetes 

d'escullera. 

 

- El braç oblic que protegeix la platja de Nova Icària, arrancant de l'espigó de 

ponent del diapasó del desguàs de Bogatell amb orientació Sud, serà reforçat en 

el morro disposant un mantell de protecció al seu voltant, format per blocs de 
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formigó. A més, es substituirà la llosa circular de formigó en massa de 20 m de 

diàmetre que corona el morro per trobar-se actualment fracturada, per una altra 

de formigó armat, recolzada sobre una capa d'escullera previ enrasament de 

grava. 

 

- També es preveu reparar i reforçar el petit espigó emergit de Nova Icària que 

arranca perpendicular al Moll de Gregal del Port Olímpic. Es recreixerà el 

mantell tant en coronació com en talús, en tronc i en morro, amb blocs de 

formigó, a fi de reforçar l'estructura i millorar les condicions de recer a la rampa 

de varada de l'Escola de Vela del Port Olímpic. 

 

• Implantació d'obres noves 

 

De Sud a Nord, el conjunt d'obres de nova planta que s'escometran en les platges de 

Barcelona són les següents: 

 

- Prolongació de l'espigó de la Nova Bocana: es projecta prolongar l'actual espigó 

de la Nova Bocana del Port de Barcelona (al Sud de la platja de La Barceloneta) 

una longitud total d'uns 250 m, a la cota -4,50 m, amb escullera, a fi d'actuar 

com a peu per a la contenció de sorres que tendeixen a acumular-se en l'extrem 

Sud de la platja de La Barceloneta. 

 

- Dic exempt de La Barceloneta: es tracta d'una estructura de 170 m de longitud 

en coronació, ubicada a profunditats d'uns 6,00 m, coronada a la cota +1,00 m, i 

composta per un mantell de blocs de formigó i escullera a manera de banqueta. 

Es preveu que aquesta estructura afavoreixi la captació i deposició de material 

sedimentari en l'interior de l'àrea a resguard de l'estructura i per tant, la 

formació d'una acumulació a manera de sortint en la zona actualment més 

desfavorida de la platja (veure Figura VIII.3). 
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Figura VIII.3. Abric i acumulació a sotamar causat per un dic exempt  

(Andrés et al, 2002) [10] [18]. 
 

- Braços oblics dels diapasons: es tracta d'una sèrie d'espigons d'escullera que 

arranquen dels extrems de cada un dels espigons corresponents als desguassos 

de Ginebra, Bogatell, Ferrocarril i Bac de Roda (excepte per al cas de l'espigó 

Sud de Bogatell, per al que el braç oblic ja està construït). S'executaran, per 

tant, set braços oblics: el de Ginebra Ponent (d'uns 115 m de longitud en 

coronació), el de Ginebra Llevant (d'aproximadament 118 m), el de Bogatell 

Llevant (181 m), el de Ferrocarril Ponent (163 m), el de Ferrocarril Llevant 

(132 m), el de Bac de Roda Ponent (154 m), i el de Bac de Roda Llevant (143 

m). 

 

Aquests braços tenen orientació SE o NE, segons arranquen de l'espigó de 

ponent o de llevant, respectivament, de cada un dels diapasons anteriorment 

citats. Es tracta d'estructures monocapa coronades a la cota 0,00 m, compostes 

per escullera. Totes elles acaben en un morro circular emergit a la cota +0,50 m, 

protegit amb una doble capa de blocs. 

 

Només el braç de Ferrocarril Ponent presenta, dels seus 163 m de longitud, un 

primer tram emergit a la cota +1,00 m, d'uns 52 m, amb estructura multicapa 

(mantell de blocs i nucli d'escullera). 
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Es preveu que aquestes estructures dotin de més protecció a la costa front la 

incidència de temporals, aportant una major consolidació al perfil de platja, 

disminuint les fluctuacions dels perfils entre hivern i estiu i per tant, reduint 

l’erosió de les platges i consolidant la sorra actual i la que s’aporti en la futura 

regeneració. 

 

- Espigó de La Nova Mar Bella: espigó perpendicular a costa, d'uns 341 m de 

longitud, que compartimenta la platja de La Nova Mar Bella i la platja de Nova 

Creació, creada després de demolir l’esplanada actualment existent. 

Longitudinalment presenta una estructura escalonada: un primer tram de 141 m 

coronat a la cota +2,50 m (des de l'arrancada fins a la batimètrica de -3,00 m) 

compost per un mantell i un nucli d'escullera; un segon tram d'uns 49 m de 

longitud (fins a la batimètrica de -4,50 m), coronat a la cota +0,75 m, amb una 

secció tricapa (mantell de blocs, filtre d'escullera, i nucli d'escullera); el tercer 

tram, de 137 m de longitud, presenta la mateixa estructura que el tram anterior 

però la seva coronació es troba a la cota -1,00 m; finalment, en els últims 14 m, 

corresponents al morro, que arriba a la batimètrica de -8,5 m descansaran sobre 

una banqueta d'escullera. A fi de consolidar la platja de la Nova Mar Bella i 

contenir la sorra que s’acumula en ella. 

 

VIII.2.2 Extracció i aportació de sorres 

 

Es preveu l'extracció d'un volum d'uns 720.000 m3 de sorra aproximadament, procedent del 

jaciment localitzat entre els ports esportius de Premià i Masnou, a unes profunditats 

variables entre els 15 i els 20 m, atenent a les peculiaritats batimètriques de la plataforma 

costanera. Les profunditats seleccionades permeten preservar el comportament del perfil de 

platja, ja que se situen per sota de la profunditat activa del mateix per a aquest tram de 

costa. 

 

El volum a extreure s'obtindrà mitjançant una draga de succió en marxa i parada, efectuant-

se el transport del mateix en la bodega, i l'abocament en platja mitjançant canonada 

d'impulsió o llançat. 
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Dels treballs de camp disponibles, que inclouen el reconeixement del jaciment no sols de 

forma superficial sinó també en profunditat, es dedueix que les grandàries disponibles són 

adequades per la seva utilització com a material d'aportació a les platges Olímpiques, per 

disposar d'un diàmetre mitjà de 0,50 mm, segons informació facilitada per la Direcció 

General de Costes. 

 

Com ja s'ha comentat, la utilització d'aquest jaciment per a alimentació de platges ja ha 

sigut sotmès a Procediment d'Impacte Ambiental dins de la tramitació del Projecte de 

recarregues puntuals de sorra en les platges de Premià de Mar, Vilassar i Cabrera de Mar 

(Barcelona) [27], havent-se formulat la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental per 

la Secretaria General de Medi Ambient en data del 13 d'abril del 2004 (BOE núm. 116 del 

13 de maig del 2004) amb un volum total d'uns 2.000.000 m3, i disponible actualment per a 

l’aportació d’aquests 720.000 m3 de sorra. 

 

El volum total a extraure per a la realització de les actuacions previstes en el present 

projecte no supera, junt amb el que ja disposa de Declaració d'Impacte Ambiental per a 

l'alimentació de les platges de Premià de Mar, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, el volum 

total que la dita Declaració contempla. El desglossament del volum de sorra d'aportació per 

platges es mostra en la Taula VIII.1. 

 

Les sorres extretes del jaciment considerat s'aportaran a les platges Olímpiques de 

Barcelona, seguint el criteri d'abocar únicament a les platges o trams de platja més 

deficitaris, assenyalats en el capítol anterior. Després de l'aportació de sorres i les 

operacions d’estès i reperfilat, en totes les platges quedarà la cota de berma a la +2,50 m, 

excepte en la platja de La Barceloneta, que quedarà coronada a la cota + 3,00 m. 

 

En la totalitat del front marítim es duran a terme operacions de neteja i conservació de les 

platges, prèvies a l'actuació d'aportació de sorres. A més, en les platges de Somorrostro i de 

La Mar Bella, es realitzarà, amb anterioritat a les operacions de neteja, condicionament i 

preparació de la platja per a la recepció de sorra, una actuació especial d'eliminació de 

runes i materials subjacents en la platja, (record de l'antic abocador industrial que en els 

anys setanta constituïa la fatxada litoral de la ciutat de Barcelona), que afloren cada vegada 

que les platges es veuen sotmeses a l'acció de temporals. Així, en la situació futura, després 
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de l'execució del conjunt d'operacions de manteniment i regeneració, el resultat serà 

adequat i satisfarà les necessitats existents actualment. 

 

D'aquesta manera, les platges veuen augmentada la seva superfície de platja útil, la qual 

cosa no sols respon a la demanda existent i beneficia els usuaris de les platges, sinó que 

permet augmentar la protecció oferta a totes aquelles instal·lacions, estructures i 

construccions existents en l'extradós de la platja, resguardant-les de l'aigua en moments de 

temporal en augmentar l'ample de platja mitjà (sobretot en determinats trams de les 

platges). A la Taula VIII.2 i a la Taula VIII.3 es mostra respectivament la superfície de 

platja emergida i els metres lineals de platja emergida, actual i guanyada, per a cada una de 

les platges objecte d'actuació. 

 

PLATJA VOLUM D’APORTACIÓ (m3) 

Platja de La Barceloneta 222.500 
Platja de Nova Icària 118.600 
Platja de Bogatell 172.000 
Platja de La Mar Bella 109.400 
Platja de La Nova Mar Bella 98.500 

TOTAL 721.000 

Taula VIII.1. Distribució per  platges del volum de sorra a aportar. 
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Platja 
Superfície de 

platja emergida 
actual (m2) 

Superfície de 
platja emergida 
guanyada (m2) 

Superfície de 
platja emergida 

guanyada respecte 
actual (%) 

Platja de La Barceloneta 
(tram nord sobre el que 
s’actua) 

81.150 23.100 28 

Platja de Somorrostro 45.340 0 0 
Platja de Nova Icària 27.360 3.200 12 
Platja de Bogatell 33.180 12.200 37 
Platja de La Mar Bella 27.330 8.500 31 
Platja de La Nova Mar 
Bella 

24.640 9.700 39 

TOTAL 239.000 56.700 24 

Taula VIII.2. Superfície de platja emergida actual i guanyada, després de l’aportació de sorres. 

 
 

Platja 
Ampla de platja 
emergida actual 

(m) 

Ampla de platja 
emergida 

guanyada (m) 

Ampla de platja 
emergida 

guanyada respecte 
actual (%) 

Platja de La Barceloneta 
(tram nord sobre el que 
s’actua) 

35 50 142 

Platja de Somorrostro 70 0 0 
Platja de Nova Icària 60 15 25 
Platja de Bogatell 50 30 60 
Platja de La Mar Bella 40 30 75 
Platja de La Nova Mar 
Bella 

45 35 78 

TOTAL 300 160 54 

Taula VIII.3. Ampla de platja emergida actual i guanyada, després de l’aportació de sorres. 
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VIII.3 Impacte sobre la hidrodinàmica 
 

De la mateixa manera que en el capítol VI.2, Propagació de l’onatge, 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 aquestes cel·les equivalents. 

  

En aquest apartat s’han comparat les figures de propagació i circulació induïda per onatge, 

per el cas concret de la platja del Bogatell, considerant la situació actual i la futura (veure 

Annex 4). S’ha considerat la cel·la del Bogatell com un exemple pràctic de les altres cel·les 

independents (compartimentació de les platges), i utilitzada per caracteritzar les accions 

hidrodinàmiques actuants al detall, al considerar-se cel·les equivalents. 

 

L’actuació que més influència ha significat en la protecció de la platja és la implantació de 

diapasons oblics, que arranquen dels extrems de cada un dels espigons corresponents amb 

orientació SE o NE, segons si arranquen de l'espigó de ponent o de llevant, respectivament. 

 

L’efecte de protecció d’aquests diapasons submergits, ha modificat la situació actual de la 

platja, principalment en dos aspectes. D’una banda ha reduït considerablement la intensitat 

de l’onatge i de la corrent que es genera, tot i que localment en els diapasons submergits es 

produeix una ruptura de l’onatge que implica un lleuger increment de la corrent local, tot i 

que no impliqui cap transport sedimentari, ja que es produeix sobre una superfícies dura. I 

per altra, aquests diapasons funcionen com una barrera al desplaçament de la sorra que 

implica que el sediment present a la platja difícilment pugui sortir de la cel·la (veure Figura 

VIII.5). 
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Situació actual 
 

Situació futura 

Figura VIII.5. Circulació induïda i distribució del valor enfront la platja del Bogatell. 
Onatge Sector S. Hs12h=2.10 m, Tp=8.0 s.  

 

Les obres ara projectades mitiguen la incidència de l’onatge a la costa, de tal manera que 

en el conjunt de la solució adoptada l’alçada d’ona mostra una reducció de la seva 

incidència respecte a la situació actual de la platja. Així com en la circulació induïda per 

l’onatge on s’aprecia una tendència a retenir el sediment, evitant així els sortints i entrants 

de sorra; dotant a la platja de major protecció i augmentant la retenció del sediment en 

aquesta. 

 


