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3.ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DE LA COSTA 

 

La metodologia emprada per a l’anàlisi de totes les dades obtingudes ja ha estat descrita 

en el capítol anterior. D’aquesta manera i per tal de poder captar clarament l’evolució de 

la nostra costa s’han seleccionat 4 trams diferenciats degut a la diversitat d’informació 

que tenim de cada tram. Tots quatre trams han estat avaluats a partir de la mateixa línia 

base, paral·lela a la línia de la costa actual. 

 

Els quatre trams o zones diferenciades que s’han establert van de sud a nord començant 

pel tram 1 que va des del Llobregat fins a la zona on havia crescut el port fins l’any 1750, 

en aquest tram trobarem dades de línies de costa recents, ja que en estar allunyat del 

port, les dades antigues de que disposem no l’abarquen. El tram 2 es troba a continuació 

fins al dic de l’est, els límits d’aquest tram s’han decidit degut a que és el tram que ha 

format part de l’interior del port i per tant el que ens donarà menys quantitat d’informació 

rellevant. El tram 3 respon a la zona de major influència del dic de l’est i del seu efecte 

barrera, aquest tram és un tram clau en el fet que és el del que en disposem més 

informació i per tant se’n pot fer un anàlisi més detallat. Finalment l’últim tram seleccionat 

discorre des del final de tram 3 fins a la desembocadura del riu Besòs. Els quatre trams 

es poden veure clarament en la figura 3.1. 

 

Per tal d’estimar l’avanç o retrocés de la costa de manera correcte,s’han establert una 

sèrie de perfils separats equidistantment 50m i uns altres separats 250m, com ja s’ha 

comentat en el punt 2.3.2. Tractament de l’error les diferencies obtingudes amb ambdós 

mètodes són ínfimes en quant a volums per fer un anàlisi macroscòpic, i per tant s’han es 

poden utilitzar les dues separacions indistintament. La numeració d’aquestes seccions va 

de Llobregat a Besos des de la 1 a la desembocadura del Llobregat fins a la 274 a la 

desembocadura del Besos ( contant la separació de 50m). Aquestes seccions es poden 

veure al representades a la figura 3.2. 

 

A continuació s’avalua la posició de la línia de costa per cada data disponible 

referenciant-ne cada una amb la anterior de manera que es pugui observar clarament els 

períodes de acreció i els de erosió de la costa. Aquests anàlisi s’ha realitzat agrupant les 

diferents línies de la costa segons el tipus d’informació disponible, primerament fent un 
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anàlisi global de total la zona, per posteriorment centrar la investigació en aquells punts 

de més interès.  

Així mateix les dades que s’inclouen en els anàlisis posteriors sempre són dades de 

moviments de la línia de la costa promig, considerant majoritàriament que els trams 

seleccionats per a fer aquest estudi són suficientment homogenis. Tot i així, hi haurà 

certs casos especials, sobretot coincidint amb el tram 1 (delta del Llobregat - Montjuïc) en 

que també es donaran les dades especifiques d’increment per cada secció de control. En 

els altres casos les dades per a cada línia de control es podran trobar al final de la tesina 

dintre de l’annex de càlculs. 

 



Anàlisi de l’evolució de la costa 

Anàlisi sedimentari del tram de costa Besòs - Llobregat/36 

 
Figura 3.1:Tramificació de la zona d’estudi. 
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Figura 3.2: Seccions de control 
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3.1 Evolució de forma global de la línia de costa  

 

Degut a les diferents dades que tenim i a la seva fiabilitat, l’anàlisi de la zona es realitzarà 

primerament de manera global, emmarcant en aquest pas totes aquelles línies de la 

costa que abarquen tota la zona d’estudi. Així disposem de línies del sIV ac, de la del sI 

dc, de la del 1888, 1897, 1901 i la configuració litoral actual. 

 

3.1.1 Evolució entre sIV ac i sI dc. 

 

3.1.1.1 Evolució lineal de la costa 

 

Per fer aquest anàlisi disposem de dues línies de la costa històriques, que disposen d’un 

gran grau d’error inherent, però que podem tractar per tal de tenir una primera idea de 

com funcionava el sistema de transport sedimentari abans de la construcció del port de 

Barcelona.  

 

La línia de la costa del segle IV a.c. apareix a la memòria del port de l’any 1935. Mentre 

que la del segle I apareix en un plànol de rieres de l’ajuntament de Barcelona. 

Evidentment ambdues línies han estat reconstruïdes a partir de treballs arqueològics en 

base a finals de camins, restes antigues de assentaments marítims i d’altres icones 

similars i per tant la incertesa associada a les mateixes és molt gran. 

 

Com es pot veure en la figura 3.3 les dues línies discorren des del Llobregat fins al Besòs 

abarcant tota la zona d’estudi. 

 

Pel que fa a la línia del segle IV podem veure que un cop passat Montjuïc s’hi crea una 

fletxa sedimentària, això ens indica que ja en èpoques molt pretèrites existia una tassa de 

bypass a traves de Montjuïc. Aquesta banya és un indici molt important pel que fa al 

comportament de Montjuïc com a barrera natural, ja que si suposem que aquesta 

descripció com a vàlida, això voldria dir que Montjuïc ja no era barrera sedimentaria molt 

abans de la presencia humana a la zona i per tant, tot l’efecte barrera que es pot 

observar actualment esta exclusivament format per el Port de Barcelona.  
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Figura 3.3: Vista de les dues línies de la costa dels segles IV A.C. i I D.C. 
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Pel que fa a aquesta banya se n’ha calculat la seva area 1.549.812 m2 i el seu volum 

31.764.500 m3. Per tal de poder calcular aquests volums hem hagut de fer un símil amb 

alguns perfils disponibles de la barra del trabucador del Delta de l’Ebre. Assimilant la 

nostra fletxa a la del trabucador i fent una mitja de quatre perfils tipus de la barra s’ha 

arribat a calcular els volums anteriors. Els perfils disponibles es poden veure a la figura 

3.4. 
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Figura 3.4: Perfils P9-P12 de la barra del trabucador del Delta de l’Ebre. 

 

D’aquesta manera i assimilant-ho al nostre cas, la superfície que nosaltres podem 

constatar a partir de la línia de la costa del segle IV A.C. es una part molt petita de la 

quantitat de volum real que realment acumula aquesta, ja que existeix una gran quantitat 

de material submergit que també ens ve donant per la tassa de bypass. Posteriorment i 

arribant aproximadament a una batimetria de -5m hem pogut calcular el volum total que 

acumula la fletxa de Montjuïc. 

 

Aquest procediment també s’ha calculat assumint un perfil d’equilibri. Una de les 

formulacions més utilitzades per tal de simular el perfil d’equilibri és la que proposa Dean 

segons la següent expressió: 

 

3
2

Axh =  
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On h és la profunditat, A és l’anomenat paràmetre de Dean i x la distancia a la línia de la 

costa. 

 

El paràmetre de forma del perfil A (també denominat com a paràmetre de Dean) va ser 

relacionat amb la mida de gra del sediment de la platja (D50) per Moore (1982) i, 

posteriorment per Dean (1987), que va modificar la relació plantejada per l'anterior 

investigador i va introduir la velocitat de caiguda del gra (w), segons la següent expressió: 
44.051.0 wA =  

 

Aixi doncs en el nostre cas i suposant un tampany de gra aproximadament de entre 200-

300 mµ  el paràmetre de Dean A=0.12. 

 

Fent servir aquest paràmetre tindrem que el perfil d’equilibri en el nostre cas quedaria 

representat per la figura 3.5. 
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Figura 3.5: Perfil d’equilibri de Dean 

 

Fent servir aquestes hipòtesis trobem que el volum associat a una superfície de 

1.549.812 m2  és de 9.246.095 m3,. La superfície està calculada a patir de la planta 

utilitzant les eines que en proporciona l’ARCGIS, mentre que posteriorment, i fent servir 

el perfil de Dean fins a la profunditat de -5m i suposant un con truncat, trobem el valor 

volumètric final. Es veu clarament que aquest valor es molt més petit que no pas el 
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resultant de calcular-ho fent el símil amb la barra del Trabucador degut a que aquí no 

s’ha tingut en compte la forma submergida de la barra.  

 

Considerant les dues opcions anteriors, podem dir que la barra formada al sud de 

Montjuïc degut al bypass sedimentari estarà formada per un volum de entre els 30 i els 

10 milions de m3, donant amb aquest ample ventall lloc a també a incloure el factor 

d’incertesa que porten incorporades per si mateixes aquestes línies de la costa tant 

antigues. 

 

Tot i així aquesta només ens dóna una estimació de què podria estar passant, però 

aquest efecte barrera es incalculable ja que no tornarem a tenir coneixement d’un 

fenomen d’aquest estil fins que el port de Barcelona va començar a fer ell mateix de 

barrera, degut a la falta de dades de la zona fins llavors. 

 

L’altre tret destacable és la depressió que apareix just abans de Montjuïc, just a la zona 

on actualment es troben les drassanes de Barcelona. Aquesta depressió no té un origen 

clar ni en la dinàmica litoral, ni en les possibles rieres que podrien desembocar a la zona, 

tot i això si que és interessant veure la seva posterior evolució al llarg dels anys.  

 

A la línia de la costa del segle I desapareix la fletxa i la depressió es redueix. Aquests dos 

fets poden venir provocats per diverses raons. A continuació s’intentaran extreure 

algunes raons per els successos que han alterat morfològicament les línies de la costa al 

llarg d’aquest període. 

 

Primer de tot s’ha fet un anàlisi de ?x de la línia de la costa. Per fer-ho com ja s’ha 

explicat al capítol 2.1 Mètode s’ha fet servir el programa ARCGIS 3.2 amb la seva 

extensió DSAS, les taules de evolució m/any de cada tram es troben a l’annex, per a tots 

els períodes utilitzats. La taula 3.1 ens mostra les dades promig en què es mou cada 

tram.  
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Zona Avanç m/any 

Abans de Montjuïc(Tram 1) -1,7 

Després de Montjuïc (Tram 2) 1,5 

Després del Dic de l'est (Tram 3) 1,3 

Fins al Besòs (Tram 4) 0,5 

 

Taula 3.1: Comportament promig de la costa en m/any per al període entre s IV ac. i s I dc. 

 

Tal com ja es podia observar a la gràfica, la tendència a tots els trams es de creixement 

menys en el primer tram és que decreix lleugerament. Aquest comportament queda 

explicat per l’efecte barrera que té Montjuïc sobre la dinàmica de transport longitudinal de 

sediments a la zona. 

 

Anem a analitzar més detalladament tots els trams. Pel que fa al comportament del tram 

4 i el tram 3, no hi ha res gaire destacat a mencionar. Ambdós creixen degut a l’efecte de 

barrera de Montjuïc i d’una manera molt coherent, ja que com és habitual com més ens 

allunyem del focus de la retenció dels sediments, l’efecte barrera es va mitigant. En 

aquest mateix sentit també es comporta el tram 2, creixent fins i tot una mica més que els 

dos trams posteriors. 

 

El comportament del tram 1 divergeix respecte dels altres ja que aquí trobem una clara 

tendència a l’erosió entre les dues èpoques. Aquesta tendència sota de Montjuïc és una 

mica sorprenent, ja que veient tal com la muntanya fa d’efecte barrera per tota la banda 

nord, aquest comportament no es veu continuat a la banda sud, ja que per l’efecte de la 

difracció també hauríem de tenir una acumulació sedimentaria. A més l’aportació 

sedimentaria del riu Llobregat també hauria de fer créixer el seu delta, cosa que no es 

veu reflexada a les dades disponibles. Això ens fa pensar que probablement ens trobem 

davant d’un error d’alguna de les dues línies de costa o de l’error acumulat de les dues 

que trenca amb la dinàmica natural que hauria de tenir la evolució sedimentaria lògica de 

la zona.  

 

Sobre el tram 1 és important constatar també que la fletxa ha desaparegut entre les dues 

èpoques. Això ens porta a pensar que hi ha dues hipòtesis. La primera diria que aquesta 
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fletxa ha desaparegut durant tot el període i per tant que ha desaparegut per la pròpia 

dinàmica litoral. 

 

Per tal de tenir una primera estimació sobre la possibilitat de la desaparició de la banya 

hem realitzat un càlcul del transport longitudinal a traves de la costa a partir d’unes dades 

d’onatge mitges. L’onatge ha estat esquematitzat per sectors de 30º, segons la taula 3.2. 

 

 

 

Sector Tm<4 

 Hmorf Tp % 

N 0.56 2.96 0.30 

N30E 0.56 3.04 0.21 

N60E 0.74 4.92 2.87 

E 0.65 5.80 11.57 

E30S 0.51 5.27 6.15 

E60S 0.49 4.73 8.22 

S 0.57 4.44 13.39 

S30W 0.55 3.48 3.88 

S60W 0.55 3.06 0.15 

W 0.67 3.15 0.23 

W30N 0.98 3.80 8.20 

W60N 1.05 3.91 11.46 

 

Taula 3.2:Clima Mig d’onatge 

 

Amb aquestes dades d’onatge en aigües profundes s’ha procedit a propagar-les cap a la 

costa suposant quatre direccions N35E, N40E, NE i N50E. Això es deu a que tot i que la 

banya comença amb una direcció de aproximadament de N50E, a mesura que aquesta 

es va erosionant va girant fins a alinear-se amb front d’ones preeminent en el transport 

sedimentari. Així amb aquestes dades i un cop aplicada la formula del CERC que 

s’expressa segons al següent expressió: 

 

PlbKQ ⋅=  

on: )2(
2
1

8
1 2

bb SinghgHbPlb αρ ⋅=  
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Així obtindrem les següents tasses de transport longitudinal segons la direcció de la costa 

representades a la taula 3.3. 

 

Direcció PlbKQ ⋅=  (m3/any) 

N35E 31.000 

N40E 110.000 

NE 270.000 

N50E -381.000 

 

Taula 3.3: Tasses de transport. 

 

D’aquesta manera i amb aquestes tasses d’erosió i contant una progressiva alineació de 

la barra amb el transport de sediments, aquesta trigaria aproximadament uns 400 anys 

en desaparèixer totalment. Aquest resultat quadra curiosament perfectament amb la 

disposició de les dues línies de costa de què disposem, així seria factible que la fletxa 

hagués desaparegut. Tot i això aquest resultat també implicaria que no hi ha hagut cap 

tipus de bypass a Montjuïc durant aquest període. Això ens deixa amb la incògnita de 

perquè si que n’hi havia abans i no després del IV, i per tant no soluciona l’enigma de la 

existència de la fletxa. 

 

La segona opció, pensant també que aquestes línies estan subjectes a graus d’error molt 

elevats, és que simplement la fletxa no va quedar recollida a l’hora de grafiar la línia de la 

costa del segle I d.c. Un punt a favor de l’existència d’aquesta banya és que actualment 

la línia de la costa segueix morfològicament la línia de la banya, menjant-se-la, així 

mateix també quedaria entesa la mala funcionalitat de Montjuïc com a barrera 

sedimentaria natural, tal i com s’ha comentat amb anterioritat.  
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3.1.1.2 Evolució volumètrica de la costa entre segles IV a.c i I d.c. 

 

Un cop realitzat l’anàlisi de les línies de la costa pel que fa al seu avanç lineal, aquest 

s’ha transformat a dades volumètriques per tal de poder donar més cos a un posterior 

estudi sobre les dinàmiques de transport existents a la zona.  

 

Tal i com s’explica en el capítol 2: Material i Mètode a partir de les dades obtingudes amb 

el DSAS i aplicant un procés senzill entre les diverses seccions realitzades s’ha obtingut 

els valors de volum per cada tram que representen els canvis entre les dues línies de la 

costa i es veuen representats a la taula 3.4. Aquest anàlisi s’ha separat en els mateixos 

trams d’estudi que l’avanç/retrocés en m/any. 

 

Zona Variació de Volum 
(m3/any) 

Abans de Montjuïc(Tram 1) -27.682 

Després de Montjuïc (Tram 2) 4.501 

Després del Dic de l'est (Tram 3) 3.079 

Fins al Besòs (Tram 4) 7.878 

 

Taula 3.4: Variació volumètrica 

 

La taula 4 ens mostra com els trams 2, 3 i 4 són trams on es detecta una acreció de 

material, mentre que en el primer tram s’hi troba un clar procés erosiu. Aquest valor tant 

elevat en el tram 1 és degut pricipalment a la desaparició de la banya sedimentaria entre 

els dos moments temporals estudiats. 

 

Un altre punt interessant és quantificar la quantitat de sediment que ha quedat atrapat a 

la depressió de la zona de les drassanes, per poder tenir posteriorment un altre argument 

per caracteritzar el nivell de efecte barrera que provoca la muntanya de Montjuïc. Aquest 

volum extret dels càlculs realitzats a partir dels valors proporcionats pel DSAS és de 

aproximadament 1.75 milions de m3. 
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Aquests valors ens serviran d’ajuda per poder intentar explicar en major o menor mesura 

les hipòtesis de transport entre els diferents trams, explicades en el punt 3.1.1.3 Hipòtesis 

sobre el transport sedimentari entre el segle IV A.c i el segle I d.c.  

 

3.1.1.3 Hipòtesis sobre el transport sedimentari entre el segle IV A.c i el segle I d.c. 

 

Un cop calculats tots els factors i característiques morfològiques de la zona s’està en 

disposició de intentar crear un sistema de transport sedimentari a la zona. El panorama 

que s’ens presenta es el que podem observar a la figura 3.5. 

 

La situació que se’ns presenta a la figura tres és de difícil explicació. Tenim tres trams 

d’acreció i un tram aigües avall de clara erosió. D’aquesta manera es poden extreure els 

següents models de funcionament. 
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Figura 3.5: Situació de balanç sedimentari entre els segles IV a.c i el I d.c. 

 

 

Opcio 1: Montjuïc com a barrera sedimentaria. 

 

La primera opció que intentarem assumir serà la que considera que –Montjuïc va resultar 

en aquell moment una barrera sedimentaria total.  
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Amb aquesta hipòtesis inicial podríem explicar el perquè del creixement dels tres trams 

d’estudi superiors i la erosió del tram inferior.  

 

Suposant una tassa de bypass nul·la, l’efecte constat de les onades hauria pogut eliminar 

completament la fletxa aigües avall de al muntanya de Montjuïc. Com ja s’ha calculat 

anteriorment en el punt 3.1.1.1 Evolució lineal de la costa si no existís aportació 

sedimentaria d’aigües amunt, la fletxa desapareixeria en un període de temps de l’ordre 

dels 350 anys.  

 

Aquest efecte també explicaria perquè els tres trams anteriors a Montjuïc  han patit un 

augment a la seva quantitat sedimentaria.  

 

Tot i això aquesta hipòtesi esta subjecte a diverses contradiccions que fan que s’hagi de 

descartar. 

 

Primerament, l’efecte barrera de la muntanya de Montjuïc només es veuria representada 

en la desaparició de la fletxa sedimentària aigües avall i no en cap augment més brusc 

aigües amunt. Si bé es cert que el tram 2 pateix un increment de la seva quantitat de 

sediment, aquesta no és suficient com per suposar un efecte barrera de bypass zero, 

sinó que el creixement representat sería molt més assignable a la dinàmica morfològica 

natural de la zona, afectada per un transport longitudinal NE-SW, i l’acumulació a 

l’aportació de tots els trams superiors, com el tram 3 i el tram 4, que fins i tot pateix un 

creixement més intensiu, molt probablement degut a una dinàmica natural de delta del riu 

Besòs. 

 

Per altra banda aquesta especulació tampoc ens dona resposta del perquè la muntanya 

de Montjuïc va passar de no ser un escull per al transport sedimentari, existència de la 

fletxa el segle IV a.c, i en canvi si que ho era després. Aquest fet només seria probable si 

es donessin uns canvis bruscs a la dinàmica natural de la zona i diferents al actuals. 

Aquest canvi del patró natural dels efectes morfodinàmics és el que ens porta a fer la 

segona hipòtesi. 

 

Opció 2: Direcció principal de transport ascendent 

 

Aquesta hipòtesi també ens vindria a explicar correctament el perquè els tres trams 

anteriors a Montjuïc creixen i el tram posterior decreix. Això si, aquest cop no es deuria 
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pel suposat efecte barrera de Montjuïc, sinó que es deuria per un gir a les condicions 

normals de transport longitudinal. 

 

Si les condicions de transport longitudinal no fossin NE-SW com es normal, sinó que 

donessin un gir de 180º cap a SW-NE, es podria arribar a imaginar que el sediment 

acumulat a la banda sud de Montjuïc aniria alliberant-se i transportant-se cap al nord 

omplint tots els trams superiors. D’aquesta manera es podria explicar el creixement 

moderat dels trams 2,3 i 4 que no mostren efectes de cap acumulació extraordinària, sinó 

més aviat la normal de la zona degut a una dinàmica litoral constant al  llarg dels anys. 

 

Tot i això aquest model també té certes incongruències. La principal i més important és 

que es fa difícil de pensar que realment hagués pogut existir un canvi en l’orientació del 

clima mig marítim. Però fins i tot suposant que hagués pogut passar, ens trobaríem amb 

la següent incongruència.  

 

Observant la zona sud de Montjuïc, si la tendència natural fos SW-NE, aquesta 

respondria clarament a un perfil de barrera sedimentària molt important i per tant hauríem 

de trobar un creixement de la línia de la costa durant els anys, i no pas un clar i evident 

retrocés en ella. 

 

Tot i que aquesta suposició si que resoldria bé el comportament de la part nord de 

Montjuïc i del perquè hauria desaparegut la barrera, tampoc ens dóna una solució 

definitiva, i per tant en ser una hipòtesis, naturalment poc probable, és necessari 

descartar-la. 

 

 

Opció 3: Error a la línia de costa del segle I d.c. 

 

Ja que buscar una solució natural a l’evolució mostrada per aquestes dues línies de la 

costa s’ha mostrat molt difícil, sinó impossible, creiem que la possibilitat més fiable és la 

d’un error a l’hora de plasmar les línies de la costa. 

 

Aquestes lín ies històriques, com ja s’ha comentat anteriorment, s’han extret de restes 

arqueològiques, i recreacions de la dinàmica natural de la zona.  
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D’aquesta manera és molt senzill, que la línia de la costa del segle I no reconegués 

l’existència de la fletxa sedimentaria, ja que està realitzada integrament a partir de restes 

arqueològiques, finals de camins, que no es trobarien a la banya en qüestió. En canvi la 

línia de la costa del segle IV a.c. extreta de la Memòria del Port de Barcelona del 1935 no 

només hauria comptat amb el suport arqueològic, sinó que probablement, a partir 

d’alguns càlculs senzills de transport sedimentari, en base a un línia de la costa extreta 

de restes arqueològiques, i veient que la muntanya de Montjuïc ja en aquella època 

estava gairebé completament colmatada, s’hauria arribar a una tassa de bypass suficient 

per a formar la banya sedimentaria. 

 

D’aquesta manera podem concloure que la situació sedimentaria en aquell moment 

estava formada per un clima de transport sedimentari longitudinal NE-SW que provocava 

acumulació natural abans de Montjuïc, on existia una tassa de bypass suficient com per 

crear-hi una barrera sedimentaria. Aquesta hipòtesis es veurà corroborada per les 

conclusions que extraurem del capítol 3.1.2 un cop afegim a l’anàlisi les dades més 

actuals que disposem de la zona. 
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3.1.2 Evolució global des de 1888-2003 

 

Per tractar aquest període disposem de sis línies de la costa. Tres provinents de gravats 

o les memòries del port (1888,1897,1901), dues de plànols que han passat el seu procés 

de digitalització (1935,1976). I finalment la pròpia línia de la costa del 2003 representada 

per la ortofoto. 

 

 
Figura 3.6: Línies de la costa de 1888 a 2003 



Anàlisi de l’evolució de la costa 

Anàlisi sedimentari del tram de costa Besòs - Llobregat/53 

A la figura 3.6 podem veure l’evolució de la zona en unes èpoques més recents. 

Disposem de dades que engloben tota l’àrea d’estudi dels anys 1888, 1897, 

1901,1935,1976 i l’actual.  

 

Per tal de lligar aquest salt entre les dades exposades al capítol 3.1.1 i l’estat del capítol 

actual, s’ha fet analitzat per veure com ha anat l’evolució de línia de la costa entre el 

segle I i el 1888 per així poder fixar un model de creixement natural a la zona.. 

 

La primera dada significativa es veure com tant el riu Llobregat com el riu Besos han anat 

formant els seus deltes respectius. Sobretot és important adonar-se que el delta del 

Llobregat ha crescut fins al nivell d’aterrar la fletxa sedimentaria que es formava a la 

banda sud de Montjuïc. Per tal de poder quantificar inicialment aquest creixement s’ha 

calculat l’aportació mitja dels rius Llobregat i Besòs a partir de les formules de Meyer-

Peter/Müller que es descriu de la següent manera: 
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específics del sediment i de l’aigua respectivament. 
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Com que suposarem el llit del riu pla per tal de fer el càlcul més senzill el primer terme de 

l’equació es veu reduït a zero ja que ns=n. 

 

Per tal de trobar la tensió tangencial del fons (τ ) utilitzarem l’equilibri entre el pes i el 

fregament d’una llesca vertical de flux d’aigua segons la següent expressió: 
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IRh ⋅⋅= γτ  

 

On Rh és un radi hidràulic mitja del riu i el pendent motriu (I) el suposarem igual que el 

pendent geomètric ja que farem servir règim permanent i uniforme. 

 

Finalment aplicant-ho al nostre cas, sabent que el Rh del Llobregat és de 3.64 m i el seu 

pendent motriu mitja de 0.001, trobarem que aproximadament el riu Llobregat aporta 

cada any la següent quantitat de sediment a la costa de Barcelona, uns 36.300 m3/any .  

Un cop trobat el transport del riu Llobregat amb la formula de Meyer-Peter, y saben que 

el Qdominant del Llobregat es de 360 m3/s mentre que el del Besòs és de 55 m3/s 

trobarem que el riu Besòs aporta una menor quantitat de sediments, al voltant de 5.500 

m3/any. Aquests valors ens donen un alt grau de coherència amb el que ha passat durant 

aquests gairebé dos mil·lennis, on el delta del Llobregat ha anat creixent molt més que no 

pas el del Besòs. 

 

Així mateix durant el període entre 1888-1901 trobem que existeixen una sèrie 

d’importants riuades que augmenten considerablement el cabal del riu Llobregat dels 360 

m3/s als gairebé 3000 m3/s de punta. Aquest augment de cabal porta associat també un 

augment del transport sòlid del riu. Suposant que aquestes fortes riuades duressin 

aproximadament unes 2 setmanes i se’n produïssin unes 4 en aquest període 

s’augmentaria l’aportació en uns 50.000 m3. 

 

Així mateix ha aparegut dintre del marc d’estudi el port de Barcelona, creixent en tot el 

seu esplendor. Fent d’efecte barrera pels sediments que venien de la direcció principal de 

transport, provocant el ràpid creixement de tota la banda nord, i la reducció dels 

sediments a la banda suc. Tot i això aquest efecte barrera mai ha estat total, i de fet fins 

l’ultima ampliació de 1901, la tassa de bypass era bastant elevada, provocant la formació 

de freqüents barres submarines i permetent a la zona posterior a la muntanya de 

Montjuïc un creixement normal, amb una recepció considerable de sediments. Aquest 

punt però al ser un dels temes claus de la tesina vindrà molt més àmpliament detallat 

durant el transcurs del capítol 3.2. 

 

Un cop entrats en matèria i ubicats dintre del marc de creixement natural de la zona, 

podem passar a parlar de l’evolució global de tots els trams d’estudi des de 1888 fins a 

l’actualitat. 
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Com es pot veure clarament a la figura 3.6, al tram 1 hi ha hagut dues tendències 

clarament diferenciades. Primerament del 1888 al 1897 es detecta un procés d’acreció, 

aquest efecte es veurà bastant lligat a part de l’aport natural de sediments a la zona per 

un augment excepcional en forma de riuades. Posteriorment a partir de l’any 1897 fins a 

l’actualitat la línia de la costa ha experimentat un clar retrocés. Aquest es deu a la falta 

d’aportació de sediments dels dos elements que abans en proporcionaven. El creixement 

del port de Barcelona reté una gran quantitat de sediment, mentre que l’actuació de 

l’home sobre el riu Llobregat també n’ha reduït la seva aportació sedimentaria. 

 

El tram dos en estar completament construït, deixa de tenir sentit en aquest període.  

 

Els altres dos trams mostren un comportament únic en totes les dates disponibles. 

Aquest mostra un comportament d’acreció, més intens com més propera al dic de l’est 

ens trobem. Això es degut clarament a l’efecte barrera que produeix aquest element. Per 

tal de poder quantificar de manera més detallada tot aquest procediment s’ha procedit a 

un anàlisi de l’evolució mitja de la costa que queda reflexat a la taula 3.5. 

 

Zona Avanç m/any 

Abans de Montjuïc(Tram 1) entre 1888-1897 20 

Abans de Montjuïc(Tram 1) entre 1897-2003 -50 

Després de Montjuïc (Tram 2) ----- 

Després del Dic de l'est (Tram 3) 13 

Fins al Besòs (Tram 4) 4 

 

Taula 3.5: Variació mitjana de la línia de la costa en m/any per als diferents trams de costa 

estudiats, referenciats a la figura 1. 

 

Com podem veure aquests valors són molt elevats sobretot en el tram 1. Tant el procés 

d’acreció com el procés d’erosió venen donats amb uns ràtios per sobre dels normals en 

a la dinàmica que ens havíem trobat fins al moment a la zona.  
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Degut als alts valors que mostra la taula 3.5 del tram 1. A continuació s’afegeix la taula 

3.6 més detallada de les seccions de control individuals per tal d’obtenir una millor idea 

de com s’ha comportat aquest tram.  

 

Secció de 
control període 

Canvi a la línia de 
costa Variació en m/any 

22 1888 1897 217 24 
22 1897 1901 -403 -101 
22 1901 1935 -873 -26 
22 1935 2003 630 * 

32 1888 1897 302 34 
32 1897 1901 -336 -84 
32 1901 1935 -322 -9 
32 1935 1976 -18 * 
32 1976 2003 230 * 

42 1888 1897 211 23 
42 1897 1901 -241 -60 
42 1901 1935 -358 -11 
42 1935 1976 288 * 
42 1976 2003 2 * 

52 1888 1897 158 18 
52 1897 1901 -251 -63 
52 1901 1935 -256 -8 
52 1935 1976 586 * 
52 1976 2003 1003 * 

62 1888 1897 86 10 
62 1897 1901 -99 -25 
62 1901 1935 -241 -7 
62 1935 1976 -9 * 
62 1976 2003 1539 * 

72 1888 1897 -7 -1 
72 1897 1901 -65 -16 
72 1901 1935 -149 -4 
72 1935 1976 1297 * 
72 1976 2003 87 * 

82 1888 1897 126 14 
82 1897 1901 -31 -8 
82 1901 1935 975 * 
82 1935 1976 -15 * 
82 1976 2003 85 * 

 

* Deixa de tenir sentit el càlcul sedimentari 

 

Taula 3.6: Variació de la línia de la costa en tot el període 1888-2003 per a seccions de control 

representatives del tram 1. 
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S’observa clarament a la taula 3.6 que els valors obtinguts per al període de creixement 

per al tram 1 entre 1888-1897 es poden considerar constant al llarg de tot el tram, al 

voltant dels 15-20 m/any, el mateix que representava la taula de valors promig. En canvi 

podem veure que pel període 1897-2003 el valor promig obtingut de -50m/any es veu 

greument alterat per el que va succeir durant el període 1897-1901 als voltants de la 

desembocadura del Llobregat, ja que és on es detecten retrocessos més extrems. Tot i 

això a continuació s’intentarà desxifrar el perquè d’aquest valors tan extrems, i per 

simplificar l’explicació, tindrem en compte el valors promig, tot i que s’ha pogut veure que 

a vegades aquests no son plenament representatius de tot el tram. 

 

Per poder explicar els 20 m/any de acumulació del tram 1 durant el primer període de 

temps, hem de recórrer a les dades exposades al capítol 2.2.4.2 Aportacions 

extraordinàries del riu Llobregat on veiem que als voltants de l’any 1898 es van produir 

dues de les riuades més intenses de tots els temps a la zona aportant un cabal de 

aproximadament 2500 m3/seg. quant el cabal normal del riu Llobregat esta al voltant dels 

360 m3/seg. aquest augment tant elevat de cabal, porta inherent un augment de la 

quantitat de sediment arrossegada, i per tant, tot el delta del Llobregat es va beneficiar 

d’aquesta aportació extra de sediments quantificada en uns 50.000m3.  

 

Pel que fa als 50 m/any de retrocés que es detecten a partir de 1897 l’explicació és una 

altra completament diferent. Fins l’any 1901 el port de Barcelona encara permetia una 

tassa de bypass molt elevada de sediments per sobre del seu dic de l’est. A partir de 

1901 es va decidir construir la ultima ampliació del dic de l’est amb el trencaones. 

Aquesta modificació va alterar greument tot el sistema sedimentari, provocant un 

descens molt brusc de l’aport del transport longitudinal dominant. Tot el procés queda 

detallat al capítol 3.2. Si sumem aquest efecte amb el de la creació de les preses al llarg 

del riu Llobregat que també van retallar considerablement l’aportació de sediment, en 

traurem com a conclusió lògica aquesta reducció tan dràstica de la línia de la costa.  

 

Tot i que hem trobat unes explicacions coherents per aquests dos fenòmens d’erosió i 

acreció, no acostuma a ser normal que processos d’aquest tipus arribin a pics d’aquest 

estil. Per això s’han comparat aquestes dades de moviments deltaics amb d’altres molt 

més coneguts per assegurar-ne la seva veracitat. 
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La figura 3.7 extreta de Jimez Quintana, J.A. 1996l “Evolucion costera en el delta del 

Ebro. Un proceso a diferentes escalas de tiempo y espacio” Tesis Doctoral ens mostra 

l’evolució de la línia de la costa al delta de l’Ebre. 

 

De la informació que ens proporciona aquesta gràfica en podem extreure que poden 

existir pic de evolució superiors als 60 m/any al cantó de la boca del riu. Tot i això la 

majoria d’avanços/retrocessos no es mouen en aquests valors tan extrems.  

 

Tenint en compte que els -50 m/anys era un valor promig, i que tal i com mostra la taula 

3.6 a la desembocadura del Llobregat podem arribar a tenir retrocessos que superen els 

100 m/any, creiem que hi ha d’haver algun error afegit a les nostres dades que ens hagin 

portat a registrar aquests retrocessos tan considerables. Aquest error anirà molt lligat a 

l’exactitud de la nostra font d’informació, ja que pot ser molt probable que les dades de la 

línia de la costa a l’hora de ser digitalitzades hagin patit algun error afegit. 

 

Com s’ha exposat al punt 2.3.2 Tractament de l’error, les nostres dades estan subjectes a 

un error creixent com més ens allunyem de les zones de fàcil digitalització. Aquest valors 

molt elevats els trobem a la part més allunyada de les nostres línies de la costa, i poden 

arribar a tenir uns errors de m10± . Així podríem dir que el nostre procés d’acumulació 

només suposava un increment de la línia de la costa de uns 15 m/any de mitjana i el 

d’erosió un retrocés no major de 40 m/any de mitjana al llarg de tot el tram. Aquests 

s’explicarien igualment com s’ha exposat anteriorment, però els rangs de valors serien 

més acords a una possible realitat natural, si bé encara relativament extrema. 

 

Tot i això estem en la certesa de que existeix un major error just a la boca del Llobregat 

que ens porta a obtenir els valors més extrems per sobre dels 100 m/any de retrocés. 

Això ens porta a pensar que el problema ve donat per un error de precisió del mètode 

que falla a l’hora de calcular amb exactitud aquestes variacions per a trams molt grans en 

períodes de temps molt curts. 

 

 Tot i això, el comportament del tram, que és de retrocés general si que es pot justificar 

degut a l’efecte barrera exercit pel dic de l’est i en concordança amb la figura 3.7. 



Anàlisi de l’evolució de la costa 

Anàlisi sedimentari del tram de costa Besòs - Llobregat/59 

 

Figura 3.7: Canvis a la línia de costa al delta de l’Ebre. 
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Pel que fa al tram 2, aquest es veu tant afectat per la presència de la activitat humana 

que deixa de tenir sentit parlar d’ell en termes de transport de sediments. No s’hi pot 

observar ni tan sols els típics efectes produïts per la difracció de les onades incidents 

sobre el dic de l’est del port de Barcelona. 

 

Tant el tram 3 com el tram 4 tenen un procés constant i molt lligat l’un amb l’altre. Com 

podem veure al tram 3 el creixement ha estat constant i aproximadament igual a 13 

m/any, aquesta és una tassa de creixement elevada, tot i que com que el tram 3 es 

centra just a la part nord del dic de l’est, abarcant la zona on l’efecte barrera del port es fa 

notar amb més força, i per tant la tassa de creixement que en resulta és acceptable. 

 

Al tram 4 la tassa de creixement és menor al voltant de 4 m/any. Aquesta tassa també 

respon a l’efecte del dic de l’est en tant que a barrera sedimentaria. A més a més tota 

aquesta zona també s’ha vist afectada per la creixent explotació del litoral per part de la 

pròpia ciutat de Barcelona, que amb constants noves incorporacions de espigons i 

aportacions externes de sediments han anat confeccionant la morfologia actual de la 

platja. 
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3.1.2.2 Evolució volumètrica de la costa entre 1888 i 2003. 

 

Tal i com ja s’ha fet en el punt 3.1.1.2 l’evolució lineal de la costa es transforma a partir 

d’un petits càlculs en valors volumètrics. Tots els processos que hem vist en el punt 

anterior queden reflexats a la taula 3.7 en forma de volums. Aquest canvi en 

proporcionarà desprès una visió molt més clara per tal de mostrar els possibles balanços 

sedimentaris a la zona al llarg d’aquest anys d’estudi. 

 

Zona Avanç m3/any 

Abans de Montjuïc(Tram 1) entre 1888-1897 351.000 

Abans de Montjuïc(Tram 1) entre 1897-2003 -650.000 

Després de Montjuïc (Tram 2) ----- 

Després del Dic de l'est (Tram 3) 25.000 

Fins al Besòs (Tram 4) 17.000 

 

Taula 3.7: Variació volumètrica en m/any 

 

Podem veure el mateix que em detectat anteriorment en l’avaluació lineal. El tram 1 

parteix dos processos extrem d’acumulació sedimentaria primer i de retrocés després. 

Mentre que els altres dos trams que entren en joc mostren uns creixements molt més 

moderats. 

 

Així mateix, i tal com ja ens ha ocorregut anteriorment, aquestes tasses volumètriques 

són molt elevades.  

 

Pel que fa al període 1888-1897 el creixement de 350.000 m3/any per tot el tram és molt 

exagerat. Considerant l’aportació natural del riu, més l’aportació suplementària en forma 

de riuades, el Llobregat com a màxim aportaria una tassa de 55.000 m3/any, mentre que 

el bypass suposant el clima mig anteriorment descrit ens podria aportar fins a 100.000 

m3/any més en el cas més extrem de tots, tot i que el transport normal oscil·laria entre els 

40.000 i els 50.000 m3/any, així trobaríem una aportació màxima d’uns 155.000 m3/any, 

molt lluny dels 350.000 m3/any. 
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El mateix efecte trobaríem pel retrocés del 650.000 m3/any, un retrocés excessiu lligat 

sobretot a la falta d’homogeneïtat del tram 1, tal i com s’ha comentat anteriorment. 

Aquest procés erosiu tant fort ve donat per retall molt abrupte de l’aportació sedimentaria. 

En el cas que poguéssim suposar que realment l’aportació sedimentaria a tot el tram és 

molt propera a zero, trobaríem que només existiria erosió. Segons el nostre clima mig, i 

suposant una inclinació que ajudes a la màxima erosió, aquesta arribaria fins als 270.000 

m3/any. Tot i això com que aquests és un procés dinàmic i la costa a mesura que es va 

erosionant, es col·loca en sentit al transport longitudinal, en tot el període entre 1897-

1901 no es creïble una tassa superior als 200.000 m3/any, ja considerant-la molt elevada 

degut al breu parèntesi de temps que engloba. 

 

Això al que ens porta a pensar, és que el mètode utilitzat, a part de l’error propi de les 

dades, perd fiabilitat en trams tan grans a l’hora de calcular períodes molt curts de temps. 

Ja que aquestes variacions tan extremes no s’han detectat en cap dels altres trams, ni 

tan sols quan l’efecte barrera és màxim a la zona del tram 3 just al nord del dic d’abric del 

port de Barcelona.  

 

Tot i això si que a continuació mostrarem uns esquemes de balanç sempre matisant els 

valors volumètrics obtinguts al tram 1. 
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3.1.2.3 Hipòtesis sobre el transport sedimentari entre 1888 i 2003 

 

En aquest cas disposem de dues situacions de transport diferenciades per l’efecte 

barrera del dic de l’est del port de Barcelona que donaran lloc a dos models de balanç 

diferenciats. Tot i això la diferencia principal la notarem en el tram 1 de la zona d’estudi ja 

que els altres trams, en tractar-se d’èpoques molt modernes i de molta activitat humana, 

faran que els efectes provocats per la barrera sedimentaria quedin difuminats dins d’un 

conjunt més ampli de canvis provocats per la mà de l’home. 

 

Cas 1: Avanç de 1901, efecte barrera reduït. 

 

La figura 3.8 ens mostra la situació sedimentaria entre els anys 1888 i 1897. 

 

A la figura 3.8 podem veure com el clima d’onatge natural que genera el transport de 

sediments longitudinal en direcció NE-SW un cop arriba al dic de l’est pateix un 

alentiment. Aquest implica una acumulació sedimentaria més acusada com més a prop 

del dic de l’est ens trobem. Aquest efecte hauria de repercutir obligant a una disminució 

de la sedimentació al llarg del tram 1. Això no succeeix, sinó que al contrari el tram 1 rep 

un aportació d’uns 351.000 m3/any.  

 

Ja s’ha comentat al capítol 3.1.2.1 que aquesta aportació venia donada en gran part per 

unes avingudes del riu Llobregat, però també s’ha dit que la tassa de bypass al port 

durant aquella època no era nul·la, ans el contrari, aquesta era suficientment elevada 

com per seguir mantenint una bona carrega d’aportació aigües avall del port, aquesta 

aportació era aproximadament d’uns 40-50 mil m3/any en situació normal. Però com s’ha 

comentat en el capítol anterior, aquesta podia arribar a créixer fins als 100 mil m3/any en 

situacions puntuals. Per tant tot i que els resultats ens porten a pensar que s’acumulaven 

350 mil m3/any, és molt més lògic pensar que només n’eren 150mil i que els altres es 

deuen a errors de digitalització o d’exactitud del mètode. 
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Figura 3.8: Situació sedimentaria amb bypass per sobre del dic de l’est entre els anys 1888 i 1897. 

 

Així es pot concloure que tot i que el port fins a l’època si que creava un efecte barrera 

considerable, aquest efecte només es notava a la banda nord del dic de l’est, ja que el 

creixement del dic d’abric del port era excessivament lent i aquest es colmatava 

permetent una tassa de bypass que mantenia l’equilibri sedimentari aigües avall del port, 

aquest fenomen s’explica més detalladament en el capítol. 3.2. Evolució centrada al Dic 

de l’est del Port de Barcelona 
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Cas 2: Situació de barrera total, a partir de 1901. 

 

La situació de les instal·lacions del port de Barcelona fins a l’any 1901 era bastant 

insostenible, ja que el creixement constant del dic de resguard, no arribava mai a aturar 

el constant bypass de sediments per sobre seu, saturant la bocana i mantenint un flux 

sedimentari que dificultava en gran mesura la navegació de les embarcacions de 

transport de mercaderies per la seva rada. Tot aquest procés ( que serà explicat amb 

més grau de detall al capítol 3.2), va culminar en la decisió de construir el trencaones. 

Aquesta obra va realitzar-se cap al 1900 i ràpidament es van començar a notar les 

conseqüències en tant que a transport sedimentari. Podem veure el creixement del dic 

entre 1897 i 1901 a la figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9: Evolució del trencaones entre 1897 i 1901 
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La figura 3.10 ens mostra l’esquema de balanç sedimentari que ha presentat la costa de 

Barcelona des de la realització d’aquesta obra fins a l’actualitat.  

 

Primerament es pot observar que el descens de material sedimentari a la banda sud del 

dic de l’est és radical. Es passa de tenir una situació d’acumulació que havia perdurat des 

del segle IV a.c a una situació de clara erosió. Aquest efecte només pot venir donat per 

una dràstica reducció de l’aportació sedimentaria a la zona. Aquesta reducció es deu 

bàsicament a l’efecte barrera que crea la nova estructura del port de Barcelona. Així es 

passa d’una situació històrica on sempre hi havia existit una tassa de bypass a través del 

port, a una situació actual, on la tassa de bypass s’aconsegueix reduir pràcticament a 

zero. Si a més se li sumen els efectes de les actuacions sobre la llera del riu Llobregat, 

que aturen gran part del sediment que aportava a la costa, s’arriba a la situació que 

mostra la figura 3.9 de una reducció de 650.000 m3/any, com ja s’ha comentat en el 

capítol 3.1.2.2 Evolució volumètrica de la costa entre 1888 i 2003 no hauria de ser 

superior a uns 200.000 m3/any. 

 

Si es comparen les figures 3.8 i 3.9 no es troba diferència pel que fa als trams 3 i 4, en 

ambdós es registren acumulacions sedimentaries similars. Això es deu bàsicament a que 

tot i que durant el segle XX l’efecte barrera del port de Barcelona s’ha accentuat, la 

necessitat de la ciutat de reconvertir tot el seu litoral en habitable, ha esmorteït el major 

efecte barrera i per tant, les tasses d’augment s’han mantingut pràcticament constants en 

els dos períodes. 
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Figura 3.10: Situació de balanç sedimentari a partir de 1901 fins a l’actualitat 

 

És important assenyalar també que a partir de 1976 el litoral barceloní s’ha vist modificat 

més per la mà de l’home que no pas pels efectes natural de la dinàmica costanera. Els 

trams 1 i 2 han estat guanyats al mar en forma de Port i zona ZAL, aquests han 

esdevingut zones sense arenes ni sediments que han deixat de tenir importància pel seu 

estudi morfodinàmic.  

 

Així mateix els trams 3 i 4 explotats actualment com a zones recreatives, alberguen les 

plateges de la Barceloneta, Nova Icaria i el Fòrum de les Cultures, ja no tenen sentit 

dintre d’un estudi macroscòpic hi de gran ventall temporal, ja que els efectes de que 

actualment són víctimes es deuen a la ma de l’home ( recreixements, formacions 
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d’espigons) i per tant no són quantificables a partir de criteris de dinàmica natural, com si 

que ho són tots els exposats en aquesta tesina. 
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3.2. Evolució centrada al Dic de l’est del Port de Barcelona 

 

Un cop ja realitzat un anàlisi global de la zona, resolt al capítol 3.1, ens disposem a 

centrar-nos al dic de l’est del port de Barcelona, la seva evolució i com aquesta ha 

condicionat tot el procés evolutiu de la zona, tant aigües amunt com aigües avall. En 

aquesta zona s’hi ha diferenciat dos trams, el tram 2 al sud del dic de l’est i que 

representa l’interior del port, i el tram 3 al nord, on podrem comprovar perfectament 

l’efecte barrera que ha produït el dic al llarg dels anys ( els trams estan referenciats 

segons el que mostra la figura 1 del capítol 3.1). 

 

3.2.1 Evolució lineal de la zona centrada al dic de l’est. 

 

A la figura 3.11 podem observar unes línies de costa que es cenyeixen a l’evolució del dic 

de l’est del port de Barcelona. Aquestes han estat extretes majoritàriament de les 

memòries del port de Barcelona i abarquen poca longitud ja que bàsicament estan 

centrades en el creixement del dic de l’est. Això ens dota aquesta zona d’una gran 

resolució, però només ens permet extreure conclusions de la zona propera al port i no 

fer-ne extrapolacions per a un model global. 

 

El dic comença a construir-se al voltant de 1590 i no torna a créixer fins que aquest ha 

quedat saturat degut al seu propi efecte barrera, així totes les expansions que han portat 

el port a créixer en major mesura corresponen a períodes on el dic perdia la seva funció 

de barrera sedimentaria i permetia una tassa elevada de bypass que obligava a un 

constant dragat per permetre la lliure circulació d’embarcacions dins del port de 

Barcelona. Aquest efecte barrera ha estat el responsable de la progressiva desaparició 

de l’illa de Maians (situada enfront del que actualment és la ciutadella), i l’acumulació 

també ha creat els terrenys perquè s’assentessin la ciutadella i la Barceloneta, deixant 

definitivament la morfologia de costa actual de tota la zona de la vila olímpica. 

 

Per tant un dels principals objectius d’aquesta tesina ha estat el de calcular l’efecte 

barrera real que ha produït el dic de l’est del port de Barcelona al llarg dels anys i el seu 

efecte dintre de la dinàmica litoral que l’envolta. 
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Figura 3.11: Vista de la zona del dic de l’est amb totes les línies de la costa que s’hi centren 

exclusivament. 
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3.2.1.1 Anàlisi del tram aigües amunt del port 

 

Per tal d’analitzar el comportament de la costa en aquesta zona i donar-ne una clara 

representació, s’ha decidit separar en dos punts els comportaments d’aigües amunt i 

aigües avall. Tot i que ambdós estan clarament lligats i evolucionen paral·lelament, els 

factors modificadors son lleugerament diferents i per tant els exposarem separats. 

 

Amb les dades disponibles i usant l’ArcGis 3.2 i la seva extensió DSAS, s’han mesurat 

els avanços de la línia de la costa promig donant els resultats representats a la taula 3.8. 

 

Període 
Avanç línia de la costa 

(m/any) 

1477-1590 2 

1590-1606 10 

1606-1614 15 

1614-1697 0.1 

1697-1720 10 

1720-1816 1 

1816-1859 10 

1859-1897 -0.5 

1897-1901 15 

 

Taula 3.8: Avanç de la línia de la costa promig per tot el tram 3 en m/any 

 

Els valors que mostra la taula 3.8 ens indiquen dos tipus de comportaments clarament 

diferenciats. Tot i que sempre trobem un creixement a la zona, el primer el podem 

considerar de moderat, aproximadament 1m/any, mentre que l’altre implica un creixement 

molt més marcat cap a 10-15 m/any. En aquest cas com que el tram 3 és molt curt i la 

informació de la que disposem ens representa un tram molt homogeni ens permet 

treballar amb valor mitjos, sense trobar incoherències amb els valor puntuals que es 

troben a la taula del l’annex de càlcul. 

 

Si s’observa la figura 3.11 es poden associar fàcilment aquests dos tipus de 

comportament amb períodes de saturació i d’ “efecte barrera” del dic de l’est.  

 

Els períodes on s’observen els creixements més acusats són els de 1590-1606, 1606-

1614, 1697-1720, 1816-1859 i 1897-1901. Si els analitzem detalladament podem veure 
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que just a l’inici d’aquestes finestres temporals el dic de l’est del port de Barcelona havia 

sofert un creixement important. Aquesta ampliació modifica de manera significativa la 

dinàmica litoral existent fins al moment, ja que s’està introduint un element 

distorsionadors, de tall, del que seria el transport longitudinal de sediments normal a la 

zona. Aquest element de tall, de stop, genera el fenomen que es coneix com a efecte 

barrera. Aquest efecte barrera ha estat el causant de la reducció de l’aportació de 

sediment al costat sud del dic de l’est. Aquest efecte, com ja s’ha pogut percebre en el 

punt anterior 3.1.2, ha suposat un retrocés de la línia de la costa de tota la zona del Baix 

Llobregat, produint conjuntament amb la reducció d’aportació sedimentaria del riu 

Llobregat, una pèrdua aproximada de 50 m/any sobretot a partir de 1901.  

 

Tot i això l’efecte barrera no va afectar l’evolució morfològica del tram 1 de l’estudi fins a 

la ja comentada data de 1901 amb la construcció del trencaones que va portar a reduir la 

tassa de bypass gairebé a zero. Fins aquell moment, degut a les deficiències tècniques i 

la lentitud de la construcció, el dic de l’est sempre havia permès una tassa elevada de 

bypass, que junt amb la manca de dragats constant, els primers no es porten a terme fins 

a l’any 1828 com ve reflexat a la taula 3.9 del punt 3.2.1.2, provocava que els efectes 

característics de la barrera només es notessin a les proximitats del dic de l’est per la seva 

cara sud, tal i com ja es veurà al punt 3.2.1.2 

 

Els creixements de entre 10-15m/any es donen com més aprop del dic ens trobem. A 

mesura que ens separem d’ell els creixements són més petits ( aproximadament cap a 

5m/any). Això és degut a la tendència que té la platja d’arribar a un estat d’equilibri. Quan 

existeix un front d’ones que incideix sobre una costa aquesta tendeix a enfrontar-s’hi 

posant-se perpendicular a la direcció d’incidència. Així en el nostre cas a part de la 

normal acumulació de sediments al llarg del dic d’abric del port, també ens trobem que la 

platja va rotant posant-se perpendicular a la direcció d’onatge incident principal (NE-NNE) 

fent d’aquesta manera que a prop del dic de l’est la costa guanyi més metres al mar dels 

que serien normals. Aquest fenomen és molt comú i a la natura es pot equiparar a les 

cales tancades que podem trobar a tota la costa brava, que presenten el mateix efecte. 

 

Per altra banda tenim els períodes en que el perfil de la costa creix a un ràtio baix de 

entre 0.1-2 m/any. Els períodes on s’observa aquest creixement més alentit són el 1477-

1590, 1617-1697, 1720-1816, 1859-1897 on el dic de l’est estava saturat i per tant la 

majoria del sediment passava de llarg evitant l’efecte barrera que aquest ocasiona i 

donant una tassa de bypass que nodria de sediments tota la banda sud del dic de l’est.  
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Aquesta saturació implicava dos situacions contraposades. Des del punt de vista del port 

de Barcelona, la situació es transformava en un desastre, ja que això produeix la creació 

de barreres a la bocana del port de Barcelona que dificultaven molt la navegabilitat de la 

zona i que ne casos extrems podien taponar completament la bocana del port. Aquests 

processos es detallen a continuació al punt 3.2.1.2.  

 

Per altra banda, aquesta situació era molt beneficiosa pel que fa a la pròpia dinàmica 

sedimentària de la zona. El flux de sediment no es veia perjudicat per l’efecte barrera 

cosa que permetia que el que s’ha considerat en aquest estudi tram 1, continués amb un 

creixement constant sense veure’s afectat per l’activitat humana. 
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3.2.1.2 Anàlisi del tram aigües avall del port 

 

Els períodes d’ultrapassament no sempre produïen grans destrosses a l’interior del port 

sinó que a les primeres èpoques també produïen un augment de la línia de la costa amb 

un impacte major just al sud del dic de l’est per l’efecte conegut per difracció. Així a la 

rada del port de Barcelona també s’han calculat els avenços promig de la línia de costa 

representats a la taula 3.9. 

 

 

Periode 
Avanç línia de la costa 

(m/any) 

1477-1590 0.1 

1590-1606 2 

1606-1614 10 

1614-1697 0.1 

1697-1720 5 

1720-1816 * 

1816-1859 * 

1859-1897 * 

1897-1901 * 

 

* Deixa de tenir sentit el càlcul sedimentari 

 

Taula 3.9: Evolució mitjana per tot el tram 2 de la línia de la costa en m/any 

 

Els resultats de la taula 3.9 no inclouen els valors de les barreres sedimentàries a l’hora 

d’aplicar el procediments d’ARCGIS ni DSAS i per tant tots els valors son única i 

exclusivament de la línia de la costa. Com en el tram 3, la homogeneïtat del tram ens 

permet utilitzar valors promig. 

 

El primer que es pot veure observant la taula és que tots els creixements per èpoques 

són menors que els del tram 3 sense cap mena d’excepció. És una mostra claríssima de 

l’efecte barrera del port de Barcelona. Això es deu a que la direcció principal de transport 

sedimentari és aproximadament nord-est/sud-oest i per tant la majoria queden retinguts a 

la banda nord del dic. A la banda sud només hi arriba sediment a traves de la difracció o 

d’una petita tassa de bypass, una part molt més reduïda per tant que si no existís port de 

Barcelona. Tot i com s’ha comentat anteriorment que el tram 1 d’estudi no es veia afectat 
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fins l’any 1901, aquest tram 2 si que patia les conseqüències de l’efecte barrera, ja que 

esta situat a la zona d’obra i per tant el bypass que nodria de sediments la zona de 

Montjuïc el saltava. 

 

S’ha de tenir molt en compte a l’hora de tractar les dades que surten a la taula 3.8, que 

aquestes tot i que s’han intentat preservar lliures de l’efecte de l’actuació humana, la 

lògica activitat antròpica present a la zona ha fet que el creixement natural s’hagi vist molt 

afectat i per tant totes les conclusions que puguem extreure de la pura observació de 

l’evolució de les línies de costa, han de ser tractades amb la cura corresponent. Així els 

moviments de la línia de la costa seran poc representatius, i només seran utilitzats per 

tenir una base sobre la qual poder resoldre la .dinàmica que el tram presenta. 

 

També es pot observar que els períodes que són de creixement més elevat són aquells 

en el que el dic de l’est no estava saturat. Això es deu a que aquestes dades només 

tenen en compte la costa i per tant , en contra del que semblaria lògic, al no contar 

l’aportació en forma de barrera sedimentaria, l’efecte del bypass queda molt debilitat.  

 

Per tal de tenir una idea del que significava aquest tant esmentat bypass, s’ha dut a 

terme un petit anàlisi dels dragats i formacions de barreres que s’han dut a terme dintre 

del marc d’estudi del tram 2. 

 

Com tota obra transversal a una corrent sedimentaria longitudinal, el dic de l’est sempre 

ha sofert el que s’anomena efecte barrera. Podem dir que la seva evolució estava 

totalment lligada al fet que regularment l’obra quedava aterrada per els sediments 

provinents del NE. D’aquesta manera el port anava creixent a mesura que es taponava. 

Això comportava un manca de calat que afectava regularment els vaixells de mercaderies 

de gran calat que volien entrar al port. Disposem de dades que ens indiquen que des de 

les seves primeres èpoques el calat d’entrada a la rada era molt petit per culpa del 

bypass. Aquest bypass creava bancs de sorres a la bocana i més enllà. 

 

Així els casos més extrems es van produir en el període entre els anys 1616 i entre el 

període de 1720-1830 on en dues èpoques diferents es van formar unes barreres que 

van saturar la navegabilitat del port totalment. De la primera no en tenim un document 

gràfic que la corrobori per en canvi com podem veure a la figura 3.12 si que es poden 

veure les barreres sedimentaries formades entre 1720-1830. 
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Figura 3.12: Podem veure les barres dels períodes entre 1720 i 1830 
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La primera barrera formada cap a l’any 1720 acumulava una quantitat de sediment 

aproximadament igual a 899.329 m3 aquest volum correspon al moment en que la barra 

va emergir obligant a tancar la bocana del port aproximadament cap a l’any 1745. Així 

mateix l’any 1810 també es va formar una gran barrera de sorra, aquest cop però no va 

arribar a emergir, el volum de la qual va ser aproximadament de 675.425 m3 en el seu 

punt de màxim esplendor l’any 1829 Aquest valors s’ha calculat amb el mateix 

procediment explicat al punt 3.1.1.1, usat per calcular el volum de sediments de la 

fletxa sedimentària del sud de Montjuïc. 

 

La solució a aquesta problemàtica no va arribar fins a 1828 on es van acordar una sèrie 

de dragats vistos a la taula 3.11. Aquests dragats constants a la bocana del port de 

Barcelona, per tal de poder permetre la lliure navegació de vaixells de gran calat dintre 

de les aigües manses de l’interior del port, però no aconseguien solucionar el problema, 

ja que en ser obres puntuals, un cop s’acabava, el bypass feia que tornes a formar-se la 

barrera sedimentaria.  

 

A partir de 1901 es va optar per resoldre el problema a partir de dos solucions tècniques 

diferents. La solució constructiva del trencaones va reduir ostensiblement la tassa de 

bypass. A aquesta solució si va afegir la instal·lació de dragues de rosari a la bocana del 

port a partir de 1901 que mantenien un calat uniforme per permetre la lliure navegació 

de vaixells de gran calat. Aquestes dragues de rosari extreien un màxim de 100 m3/hora 

però tenien uns rendiments molt baixos i obligaven a un alt manteniment. L’any 1935 

els dragats extreien aproximadament uns 216.000 m3 /any deixant un calat lliure de 

15m. Les dades de dragats actuals no les tenim disponibles però també permeten la 

lliure circulació per la bocana. 

 

Any Quantitat de sediment dragada  

1828-1830 1.4 milions de m3 

1846-1850 1.1 milions de m3 

1850-1854 2 milions de m3 

 

Taula 3.11: Dragats pagats pel port de Barcelona per permetre la circulació de vaixells dintre de 

la rada. 
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3.2.1.3 Inclusió de les dades globals a l’estudi 

 

Ampliarem a continuació aquest estudi detallat del dic de l’est amb el que ha passat a la 

zona extraient els resultats de l’anàlisi global del capítol 3.1. 

 

Les dades exposades al capítol 3.1.1 ens diuen que abans del 1477 tant el tram 2 (abans 

del dic) com el tram 3 (desprès del dic) creixien de la mateixa manera, a un ràtio 

aproximat de 1.5 m/any. Aquesta dada encara ens reafirma més en la nostra observació 

de que el dic de l’est i en conjunt tot el port de Barcelona han fet de barrera sedimentaria. 

Aquests valors del tram dos també ens fan veure que Montjuïc ja en temps pretèrits tenia 

molt poca incidència sobre la dinàmica longitudinal de la zona. No observem cap tipus 

d’efecte barrera a la zona ja que si n’hi hagués hagut el tram 2 molt proper a Montjuïc 

respondria amb un creixement molt més accentuat que no pas el tram 3 i fins i tot el tram 

4 que creix a un ritme menor de 0.5m/any però no indicatiu d’un efecte barrera gaire 

pronunciat aigües avall. Aquesta asseveració ja venia corroborada amb anterioritat per la 

presencia de la banya al sud de Montjuïc que indicava una alta tassa de bypass a la 

zona. 

 

Pel que fa als valors posteriors a 1720 podem dir que el tram 2 deixa de tenir sentit en el 

nucli de l’estudi, ja que al estar plenament construït la dinàmica litoral no hi queda 

representada. Pel que fa al tram 3 seguim veient un creixement elevat de 

aproximadament 13 m/any. Aquest creixement però té certs matisos. 

 

El creixement de 13m/any era molt evident a la primera dècada dels 1900 ja que just 

llavors s’acabava de construir el trencaones i per tant s’incrementava en gran mesura 

l’efecte barrera. A partir de llavors el creixement s’ha anat expandint a tota la zona 

costera entre el dic de l’est i el Besòs. Aprofitant aquest efecte barrera, s’han anat 

recreixent les platges del litoral barceloní en tot el seu ample, per evitar la saturació del 

dic i alliberar de acumulacions de sediments la bocana del port. Així el tram 4 que 

generalment tenia un creixement molt moderat que gairebé no arribava al metre cada 

any, veu incrementat el seu creixement fins a gairebé quadruplicar la tassa, veient que 

arriba fins als 4m/any. 

 

A més a més, aquest creixement no es pot veure incrementat per cap altre efecte extern 

de la zona. Com a elements aportadors de sediments de la zona només tenim la pròpia 

dinàmica  litoral i el riu Besòs. El riu Besòs ja se sap que ha aportat molt poca quantitat 
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de sediment a la costa i podríem considerar que la seva aportació és aproximadament de 

5500 m3/any. És cert que a tota aquesta zona del litoral s’hi ha afegit molt dics verticals 

per tal de mantenir la sorra i poder-hi establir platges practicables, però tot i això aquesta 

política de recuperació de la costa no es va produir fins a finals de la dècada de 1980 

degut a les olimpíades, i es pot veure clarament com el creixement a la zona ja era més 

accentuat anteriorment. Per tant estem en condicions de poder assegurar de manera 

bastant fiable que aquest augment a la tassa de creixement de la zona s’ha degut també 

a l’efecte barrera del port de la ciutat. 
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3.2.2 Anàlisi volumètric de la zona centrada al dic de l’est. 

 

Un cop realitzat el primer anàlisi sobre el comportament de la zona del dic de l’est, es 

procedirà a realitzar la seva transformació a dades volumètriques per poder facilitar així 

després un anàlisi dels models de transport possibles i els seus balanços sedimentaris. 

 

Com ja ve descrit al capítol 2.3 Càlcul dels volums, a partir de les dades del DSAS s’han 

trobat els volums entre les diferents seccions de control amb que s’han separat els 

diferents trams. Podrem trobar a la taula 3.12 els valors de variació sedimentaria en 

m3/any corresponents als dos trams que afecten a aquest capítol, els trams 2 i 3. 

 

Variació de volum entre 

seccions de control (m3/any) 
Període 

Tram 2 Tram 3 

1477-1590 299 189 

1590-1606 9.700 24.500 

1606-1614 20.000 33.700 

1614-1697 4.000 200 

1697-1720 34.800 35.100 

1720-1816 * 5.100 

1816-1859 * 950 

1859-1897 * -250 

1897-1901 * 66.500 

 

* Deixa de tenir sentit el càlcul sedimentari 

 

Taula 3.12: Variació volumètrica entre seccions de control pels trams 2 i 3. 

 

Com es veu a la taula 3.12 els resultats segueixen el mateix comportament que en 

l’anàlisi lineal.  

 

Com ja s’ha comentat en el punt anterior 3.2.1.2 Anàlisi del tram aigües avall del port les 

dades volumètriques del tram 2 també estan afectades per l’activitat antròpica del propi 

port i per tant, seran tractades com a punt de recolzament per a tots els càlculs futurs 

però no com a dades exactes. 
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3.2.3 Hipòtesis sobre el transport sedimentari a la zona propera al port de 

Barcelona. 

 

A al situació que afecta el dic de l’est, haurem de representar dues situacions bàsiques 

de transport sedimentari. Tindrem un primer escenari on el dic de l’est estarà recent 

ampliat i per tant farà de barrera sedimentaria. L’altre context serà aquell on trobarem 

que el dic de l’est ja esta plenament saturat i per tant deixa de funcionar com a barrera 

sedimentaria, deixant passar la majoria del sediment que li arriba. 

 

Escenari A: El port com a barrera sedimentaria. 

 

A la figura 3.13 trobarem la situació dinàmica que caracteritza els períodes de temps 

durant els quals el dic de l’est actua com a barrera sedimentaria.  

 

Els agents que actuen en aquest ambient, són els característics de la zona. Aigües 

amunt tindrem l’aportació sedimentaria del transport longitudinal existent i del riu Besos, 

tot i que aquesta aportació quedarà mitigada per la gran distancia entre la 

desembocadura del riu i la ubicació del port. Mentre que aigües avall veurem les 

acumulacions sedimentaries en forma de barrera submarina, que tot i que no afecten 

directament a la costa al llarg del tram 2, si que presenten un important paper per tal de 

resoldre el balanç sedimentari que s’hi presenta. 

 

Es pot veure que al tram 3 segons aquestes condicions de barrera sedimentaria acumula 

una quantitat aproximada de 45.000 m3 anuals de mitjana. Això vol dir que a prop del dic 

de l’est el creixement serà major i s’anirà mitigant a mesura que ens allunyem d’ell. 

Suposant que la tassa de bypass serà molt propera a zero ens trobaríem amb una tassa 

de transport longitudinal provocada principalment per onatges provinents de direcció 

N35E i N40E. D’aquesta manera asseguraríem una condició de contorn per la banda 

nord, coherent amb les nostres dades de càlcul. 
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Figura 3.13: Situació sedimentaria en els períodes 1590-1606, 1606-1614, 1697-1720, 1816-1859 

i 1897-1901 dels trams 2 i 3 sota l’infl uencia del dic de l’est en funció de barrera sedimentaria. 

 

Per analitzar el procés de creixement de l’interior del port tindrem alguna dificultat 

afegida, ja que hi intervenen més factors, sobretot l’humà que alteren la dinàmica natural 

de la zona.  

 

Pel que fa els motius naturals del creixement presentat tindrem principalment l’efecte de 

la difracció. Aquesta formarà acumulacions sedimentaries dintre de la zona d’ombra del 

port de Barcelona, i gracies a això es poden veure durant els primers anys de construcció 

del dic de l’est, platges a la banda interior del mateix. 
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Dintre de la zona d’influència del tram 2 a més també haurem de contar, tot i que no 

afecten directament l’evolució de la seva línia de la costa, les barreres sedimentaries 

romanents d’antics bypassos que es formen en períodes de saturació del port. Aquestes 

barres submarines ( tot i que existeixen alguns episodis temporals en els que afloren) son 

les principals causants de que durant aquest períodes, el tram 1 no es vegi afectat per el 

tall del subministrament de sediments degut al transport longitudinal normal a la zona.  

 

Així el sediment que alimenta el tram 1 es va esgotant a mesura que les barreres 

s’esgoten. Aquest procediment però no arriba mai a eliminar les barres, ja que 

ràpidament es col·lapsa la part nord del dic de l’est per l’efecte barrera i tornen a rebre 

una gran aportació de sediment les barres formades a la bocana del port. Aquest és el 

procediment que ens portarà a abordar el segon escenari per aquesta configuració. 

 

 

Escenari B: El port saturat permet una elevada tassa de bypass. 

 

Aquest escenari presenta les mateixes condicions de contorn que l’escenari A i queden 

representats a la figura 3.14 tots els elements que hi intervenen. 

 

Seguirem tenint per tant un transport longitudinal de direcció NE-SW aproximadament 

també de 50.000 m3/any. La principal diferencia romandrà en que el dic de l’est durant 

tots els anys anteriors s’ha anat colmatant, fins arribar a un punt on deixa de fer de 

barrera i per tant la tassa de bypass que en l’escenari A era aproximadament zero, deixa 

de ser-ho per permetre passar gairebé el total del sediment aigües avall. 
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Figura 3.14: Situació de transport en condicions de dic saturat en els períodes compresos entre --

1477-1590, 1614-1697, 1720-1816 i 1859-1897. 

 

El bypass com podem veure a la figura 3.13 és molt elevat, gairebé el total del que 

entraria al tram 3 superaria l’escull del dic de l’est creuant cap al sud fins arribar al tram 2. 

D’aquesta manera el tram 3 durant aquests períodes de saturació rebia uns creixements 

molt limitats, podríem dir que es mantenia constant al llarg del temps. 

 

És destacable veure com tot i que la majoria de sediment creuava el dic de l’est, no es 

traduïa en un augment considerable de la tassa de avanç de la línia de la costa del tram 

2. Això es deu a que la major part dels 44.000 m3/any que passaven quedaven aturats a 
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la bocana del port en forma de barreres sedimentaries. Així la bocana anava perdent 

calat a mesura que avançaven els anys irremissiblement sense que hi pogués haver una 

solució possible. Aquesta solució com ja s’ha explicat al punt 3.2.1.2  passava per dragar 

aquestes barres submarines, tal i com es fa també a l’actualitat. 

 

A partir de 1901, aquesta situació es va solucionar amb l’aparició del trencaones. Tot i 

això a l’actualitat s’ha hagut de tornar a ampliar el dic de l’est, per evitar la saturació de la 

bocana. A més els constants dragats de la bocana permeten la lliure navegació dels 

vaixells per la zona. Tot i això no son només efectes positius, ja que al eliminar el 

transport longitudinal de la zona, el que s’ha aconseguit és reduir l’aportació a la zona del 

delta de Llobregat obligant-lo a un retrocés sense aturador. Aquest problema es podria 

solucionar enviant els dragats cap al sud, però com que actualment la ciutat de Barcelona 

necessita de gran quantitat de sediment per mantenir les platges artificials de la Vila 

Olímpica, els sediments en comptes de ser transportats aigües avall, son remolcats altre 

cop aigües amunt, esperant que siguin netejats durant l’estació de tempestes per tornar a 

començar el cicle. 

 




