
RESUM 

 

Dintre de les pàgines d’aquesta tesina es trobarà un estudi extensiu de la història del 

litoral barceloní, a partir de l’estudi de diferents línies de la costa que representen varis 

períodes temporals, des del segle IV a.c fins a l’actualitat. 

 

Un dels punts claus de la tesina ha estat resoldre el veritable paper del port de 

Barcelona dintre de la evolució morfològica de la costa, intentant descobrir si el seu 

efecte com a barrera sedimentaria és equiparable al paper que hagués pogut tenir la 

muntanya de Montjuïc, o si per contra, el dic d’abric del port ha introduït un stop que ha 

modificat les condicions dinàmiques del transport longitudinal de sediments, alterant la 

evolució natural de la costa. 

 

Per poder resoldre aquest dilema i donar un bon marc per a l’evolució històrica, s’ha 

realitzat una recerca de informació tan a nivell històric com a nivell actual, que 

posteriorment s’ha processat per tal de poder extreure’n resultats que expressessin 

l’evolució de la costa en forma de tasses de creixement, variacions volumètriques i 

balanços sedimentaris. 

 

Un cop les dades van estar preparades s’ha portat a terme un estudi de les tasses 

evolutives de les diferents línies de la costa a partir del programa ARCGIS, obtenint els 

índex d’avanç i retrocés. Amb les dades obtingudes es calculen els balanços aplicant 

un clima mig, la formula del CERC per a transport longitudinal de sediments, així com 

altres mètodes per calibrar els diferents elements partícips de la dinàmica litoral. 

 

Finalment s’ha executat un model de simulació anomenat LONGMOR, per poder 

comparar els diversos efectes de la formació del port de Barcelona i de la seva 

importància dintre del context actual. 

 

El resultat de l’estudi porta a descobrir que el port de Barcelona, és l’element 

modelador essencial del litoral barceloní, tant aigües amunt com aigües avall, i que 

Montjuïc agafa un rol completament secundari com a peça en l’evolució de la línia de 

costa per al tram d’estudi. 

 

 




