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Capítol IX 

 

Conclusions 
 

 

 

IX.1 Conclusions 
 

Les principals conclusions de la tesina són: 

 

• Tots els estudis realitzats a la zona i fonamentats en els múltiples reconeixements 

topo-batimètrics efectuats al llarg dels últims dotze anys conclouen que: 

 

- La taxa mitjana de pèrdua de material sedimentari per al conjunt de les 

platges és al voltant dels 70.000 m3/any.  

 

- Les anàlisis efectuades a les platges demostren com la resposta natural del 

perfil de platja davant els temporals produeix un desplaçament del sediment 

des de la part més alta del perfil cap a les zones més profundes, constituint 

una forma natural de defensa de la platja. 
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- Durant els episodis de temporals, el material és desplaçat a profunditats 

majors que les dels extrems de les obres de suport i compartimentació de les 

platges, desbordant per davant de les obres degut a l’acció dels successius 

onatges. El resultat és un desplaçament de la massa sedimentària cap al Sud. 

Aquest mecanisme és el causant de la pèrdua de material en les platges 

Olímpiques. 

 

- En arribar el material al dic de recer del Port de Barcelona es va acumulant 

sobre el mateix, en la mesura que l'obra és capaç de proporcionar suport 

aquesta sorra. Si la capacitat de suport es supera, la sorra voreja l'obra i, bé 

progressa per la mateixa cap a la bocana, o bé es perd a profunditats majors. 

 

• A partir de l’anàlisi de la dinàmica litoral es poden enunciar les següents 

conclusions: 

 

- El perfil de platja es veu afectat per les mobilitzacions de material en els 

seus primers 300 m. 

 

- L'erosió generalitzada en el perfil més al Sud de la platja de la Barceloneta 

s'atribueix a les operacions de redistribució de la sorra que s'acumula en 

l'extrem Sud d'aquesta platja i que de forma habitual es duen a terme en 

aquesta platja. 

 

- A la platja de La Barceloneta, a la de La Mar Bella i a la de La Nova Mar 

Bella, el temporal d'octubre del 2003 va donar lloc a un important 

arrossegament de materials de la part alta del perfil per a la formació d'una 

barra en l'entorn de la batimètrica de – 5 m. 

 

- El perfil final de novembre del 2003 es troba en tots els casos, si no en la 

seva totalitat sí en gran part, per sota del nivell marcat pel perfil de 1992, per 

la qual cosa es dedueix que les platges es troben en fase d'erosió. 
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- En la seva major part, el tram d'estudi presenta una clara tendència erosiva 

durant el període estudiat, i aquest és prou llarg (20 anys) com per a 

considerar general dita tendència. 

 

- Tot i el relatiu confinament en què es troben, les profunditats que 

aconsegueixen les obres de desguàs no aconsegueixen proporcionar el 

suficient recer a les platges, per la qual cosa els temporals, bé de llevant o de 

ponent, ocasionen freqüents danys a les platges, sent habitual la necessitat 

d'actuar amb emergència davant dels desperfectes que ocasionin. 

 

- 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'escometre unes actuacions. 

 

• Les obres proposades en aquesta tesina suposen: 

 

- D’una banda, es duran a terme una sèrie d'obres de defensa ‘rígides’ 

(reparació i protecció d'estructures existents, dic exempt i espigons emergits 

i submergits) que persegueixen assegurar la plena funcionalitat de les 

platges, ofereixen major capacitat de sustentació lateral al moviment de la 

sorra i una millor defensa enfront l'acció de l'onatge sobre les platges. D'altra 

banda, es regeneraran les platges amb l’aportació de sediment procedent del 

dragatge d’un jaciment marí, amb les garanties de romandre dins del sistema 

sedimentari i l’única compensació de les inevitables pèrdues per suspensió 

de les fraccions de sorra granulomètricament més fines. D’aquesta manera 

les garanties de seguretat en la disponibilitat de les platges i perdurabilitat de 

les mateixes resultarà superior a les ara existents. Aquesta solució es 

considera un avanç en quant a la sostenibilitat de les platges des del punt de 

vista funcional, econòmic i social. 
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- Després d'episodis de temporals, les platges inevitablement reaccionaran de 

forma natural en el sentit de variar la seva orientació tendint a oposar-se a la 

direcció de l'onatge incident. Amb les actuacions proposades es pretén que, 

fins i tot després de temporals de relativa intensitat, les platges puguin 

conservar un determinat nivell de platja seca, de tal manera que continuïn 

sent utilitzables pels usuaris. 

 

- En constituir l'esquema proposat un sistema tancat en el que al cicle 

sedimentari es refereix, les possibles desviacions en quant a la forma en 

planta de les platges després de temporals de certa magnitud, podran ser 

gestionades de forma sostenible per mitjà d'operacions senzilles de 

manteniment a base de redistribucions de la sorra de les parts locals de la 

platja més estables i amb amples de platja emergida considerable, a les més 

desfavorides. 

 


