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Objectius i metodologia 
 

 

 

II.1 Objectius  

 
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. 

 

L’altre objectiu és aconseguir un sistema efectiu per a l’estabilització de les platges 

Olímpiques de Barcelona, tant en la consolidació de les estructures que sustenten les platges 

com en el procés de realimentació d’aquestes amb la sorra necessària. Per això s’han analitzat 

i discutit una sèrie de possibles alternatives d’actuació a fi d’obtenir la solució més adient per 

a l’estabilització de les platges. 
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II.2 Metodologia  

 
Aquest treball ha comportat una revisió bibliogràfica dels aspectes més rellevants de les 

platges Olímpiques de Barcelona [1] [2] [3] [4] [5] [6], i ha consistit en: 

 

1. Anàlisi de la documentació existent 

La primera fase del treball consisteix en la recollida i anàlisi de la informació existent, i en 

particular els següents aspectes : 

 

- Delimitació del domini públic marítim-terrestre 

- Antecedents històrics del litoral barceloní, a partir de la bibliografia existent de 

la zona i els diferents projectes que s’han realitzat [1] [2] [3] [4] [5] [6]. 

- Topografia i batimetria de l’entorn, recopilada a partir de la informació existent 

a la zona d’actuació (en concret entre els anys 1992 i 2004, i específicament 

amb data octubre del 2003 i novembre del 2003). 

-  Caracterització granulomètrica del sediment de les platges i estudi  dels fons 

marí, recopilat a partir d’una campanya de presa de dades que es va 

desenvolupar entre els mesos d'abril i maig del 2004 (Tecncoean Ingeniería 

S.L) [5]. 

- Zones de préstec de material d’aportació, ja utilitzats en el passat o 

potencialment explotables, amb els seus corresponents estudis del fons marítim 

[5]. 

- Fotografies aèries històriques de l’entorn per a determinar l’evolució de la línia 

de costa en els últims anys [5]. 

- Reportatge fotogràfic de l’entorn. 
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2. Tractament de dades i anàlisis hidrodinàmic actual 

 

La segona fase del treball consisteix en l’anàlisi i el tractament de les dades, i en particular 

els següents aspectes: 

 

- Anàlisi del clima marítim, a partir dels registres de la boia escalar del Llobregat 

i de les dades del node WANA2066051, es definiran els règims mitjos 

direccionals dels sectors d’incidència de l’onatge i les corresponents 

freqüències de presentació. 

- Anàlisi de la propagació de l’onatge. Les característiques d’un determinat 

conjunt de condicions de l’onatge (diferents sectors d’incidència i períodes), 

definits en aigües fondes (boia del Llobregat i node WANA2066051), hauran 

de transformar-se fins a les proximitats de les platges mitjançant l’ús d’un 

model espectral de propagació de l’onatge (model GHOST, Rivero et al, 1997; 

Carci i Rivero, 1998), que simula de manera combinada els fenòmens de 

shoaling, refracció, difracció, interacció onades-corrent, fricció amb fons i 

ruptura de l’onatge. 

- Anàlisi de la circulació induïda per l’onatge en ruptura, a partir de la 

caracterització dels onatges propagats predominants a les platges mitjançant 

l’ús d’un model espectral de circulació (model CIRCO, e.g. Rivero, 1995; 

Rivero i Sánchez-Arcilla, 1991;1995), que 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. 

- Anàlisi de la dinàmica litoral i diagnosi de la situació actual, a partir de la 

descripció general de l’entorn i l’estudi de les variacions volumètriques de 

sorra procedents de sis campanyes topo-batimètriques dutes a terme en els anys 

1992, 1993, 1998, 2001, octubre 2003 i novembre 2003 [5]. 
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3. Anàlisi i discussió de les alternatives 

 

- S’analitzen les diferents alternatives d’actuació. 

- Anàlisi Multicriteri de les diferents solucions proposades, amb la finalitat de 

definir la solució més adient. 

 

4. Descripció de la solució adoptada 

 

- Descripció de les actuacions que s’escometran en la solució adoptada. 

 


