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Capítol 4 

 

EVOLUCIÓ GEOMORFOLÒGICA DEL TRAM MÓRA 

D’EBRE - TORTOSA 
 

 

4.1.- INTRODUCCIÓ 

 

En aquest capítol s’analitzarà l’evolució geomorfològica del tram d’estudi Móra d’Ebre – 

Tortosa. Aquest anàlisis permetrà, entre d’altre coses, veure la dinàmica del riu Ebre en aquest 

tram d’estudi.  

La dinámica fluvial del riu s’ha pogut aconseguir mitjançant l’abundant informació de la 

batimetria dels anys 1995 i 2002. Aquesta batimetria permetria analitzar amb deteniment 

cadascuna de les seccions que componen el tram d’estudi, però degut a que la presa de dades 

s’ha executat amb punts de referència relatius i absoluts diferents, fa que la coincidencia de 

seccions sigui molt difícil i per tant l’anàlisis no podrà ser tant exhaustiu com es podria 

desitjar. Tot i aquest inconvenient durant tot el tram hi ha seccions de referencia les quals han 

permès agafar-les com a punts estratègics per tal de poder analitzar tant aquestes seccions 

com les d’aigües amunt i aigües avall. 

Aquests punts de referencia poden ser tant illes permanents en el tram Móra d’Ebre – Tortosa, 

com els meandres encaixats en substrat rocós i que es poden considerar, en principi, inmòvils 

i per tant bons punts de referencia per tal de poder analitzar les seccions en els anys estudiats. 

En el tram d’estudi del riu apareixen illes permanents i barres fluvials, i la terminologia 

escollida serà la de considerar com illa permanent aquella en la qual la vegetació existent 

(bosc de ribera) és constant durant tot l’any i per tant és estable, i com a  barres aquells 

dipòsits fluvials on la vegetació no és constant durant tot l’any i per tant es troba inundada 

periòdicament. 
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4.2.- MORFOLOGIA FLUVIAL I GEOMETRÍA HIDRÀULICA D’UN RIU 

 

La morfologia fluvial és la responsable de la forma de la planta i seccions d’un riu [9] i està 

controlada per tres graus de llibertat: planta, secció i amplada  

 (posició de la superfície lliure),els quals acaben caracteritzant aquest riu.  

Donada la pendent del riu (i) i el cabal circulant (Q) hi ha una relació empírica (i·Q0.44=0.016) 

que estableix la frontera entre una morfología sinuosa (<0.016) o no, sempre dins d’una 

considerable disperssió. 

 

En el cas del tram d’estudi, tant aigües amunt com aigües avall de l’assut de Xerta aquesta 

relació sempre és més gran que aquesta frontera i per tant estaria dins dels anomenats rius 

trenats o amb més d’un canal. Seria lògic donat que el tram estudiat està, en gran part, molt 

condicionat per les litologies atravessades. 

 

Durant tot el tram d’estudi s’han analitzat els meandres més representatius per tal de poder 

caracteritzar-los i poder treure algunes conclusions geomètriques. 

Els meandres analitzats són: Benissanet – Miravet; Miravet – Pas de Barrufemes; Xerta – 

Aldover.  

En aquests trams s’ha pogut observar que la longitud d’ona (λ) aniria dels 2,9 als 6,3 

quilòmetres, amb una amplitud (a) d’entre 1,6 a 2,2 quilòmetres i una amplada (B) d’entre 50 

a 230 metres. 

 

Tot i aquestes característiques meandriformes, el tram del riu Ebre, segons la relació empírica 

vista abans, com la planta que presenta el riu, es pot veure com no es tractaria d’un tram 

meandrifome i per tant aquests valors (λ,a,B) serien molt relatius. 

 

 

4.3.- EVOLUCIÓ DELS TALWEGS 1995 - 2002 

 

Una característica important de les seccions i per tant del propi riu, és el lloc geomètric dels 

punts de major profunditat anomenat talweg (camí per la vall), resultat del qual està en funció 

dels graus de llibertat que tingui el riu en aquell determinat tram o secció. 
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L’anàlisi dels talwegs en el tram Móra d’Ebre - Tortosa s’ha realitzat considerant el contorn 

del riu com a part immòbil respecte aquest talweg. Aquesta suposició és raonable des del punt 

de vista del període d’estudi del tram, ja que són 7 anys i per tant l’evolució dels contorns del 

riu es poden considerar gairebé inapreciables respecte als posibles moviments del talweg.  

 

Durant aquest període de temps analitzat, hi ha hagut crescudes importants del riu Ebre en  

aquest tram però sense arribar a l’extrem de fer canviar de forma evident el contorn. Les 

variacions més importants es podrien haver provocat la tardor de 2000 quan forts aigüats 

aigües avall d’Ascó (no regulades per cap infraestructura hidràulica) van fer que molts 

barrancs i rieres, que desguassen al riu en aquest tram, aportéssin gran quantitat de sediments 

(sorres i graves) fent que les barres fluvials del tram poguéssin evolucionar, però sempre dins 

del mateix riu sense afectar, en gran mesura, els contorns d’aquest tram. 

 

El tram d’estudi s’ha dividit en 5 subtrams per tal de poder analitzar més detalladament 

l’evolució o dinámica fluvial del riu. Dins de cada subtram s’ha detallat, en la mesura de la 

informació que es tenia, el talweg corresponent a cadascuna de les batimetries. 

 

L’apreciació de les diferents evolucions del talweg serien inapreciables si es representéssin a 

escala natural i per aquest motiu s’ha optat per exagerar l’escala per tal de poder apreciar-ho 

visualment i poder deduir determinades tendències morfològiques. 

  

 

4.3.1- Tram 1: Móra d’Ebre - Ginestar 

 

Tal i com es pot veure en la figura 4.1 de l’annex 2, aquest tram abarca des de l’inici del tram 

d’estudi, la població de Móra d’Ebre, fins a aproximadament la marge esquerra del riu quan 

passa per la població de Ginestar. Totes dues poblacions corresponen a la comarca de la 

Ribera d’Ebre. 

En aquest primer tram el riu presenta tres illes permanents, on la més important és 

l’anomenada Illa Galatxo i es sitúa a la marge esquerra i aigües avall de la població de Móra 

d’Ebre. 

Observant els dos talwegs es pot veure com l’evolució d’aquest ha sigut diferent segons la 

zona del riu que s’estigui observant. La zona on el riu no està afectat per cap illa permanent el 
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talweg ha evolucionat de forma gairebé inapreciable i per tant s’ha mantingut tot i tenir una 

tendencia a fer més sinuós el seu traçat.  

A les zones afectades per illes el talweg té tendencia a allunyar-se d’aquestes i això podria ser  

degut a l’evolució de les barres que formen aquestes illes i que evolucionen de forma evident 

cap a l’interior del riu obligant a aquest canal a meandritzar més el riu, en el cas de tenir 

aquesta possibilitat, o bé a aprofundir-lo. 

Els meandres que formen part d’aquest tram també són un punt evident d’evolució, i on es 

veu com el talweg té tendencia a evolucionar cap a la zona més exterior d’aquest, fent que 

aquests guanyin més curvatura i fent que el tram es vagi fent cada cop més sinuós.  

 

 

4.3.2- Tram 2: Ginestar – Pas de Barrufemes 

 

Aquest tram abarca (veure figura 4.2 de l’annex 2) des del final del tram 1 fins a l’anomenat 

Pas de Barrufemes, aigües amunt de la població de Benifallet (Baix Ebre) i aigües avall de la 

població de Miravet (Ribera d’Ebre), i que està constituït per un rocam considerable. 

 

Aquest tram presenta una illa permanent i una barra a la marge esquerra davant de la població 

de Miravet i que serà objecte d’estudi més endavant. Es tracta d’una de les zones on el riu es 

presenta més encaixat degut a que aquest travessa la Serralada Pre-litoral, constituida per 

calcàries, gresos i conglomerats triàssics i juràssics i d’uns 15 quilòmetres de gruix, que és la 

llargada del pas o congost de Barrufemes o de Benifallet. 

 

Les variacions en aquest tram són apreciables en les zones on el riu no presenta cap 

singularitat (meandre, illa, barra,...), mentre que a les demés zones aquesta evolució és petita 

deguda a la litología que atravessa. Dels quatre meandres que formen aquest tram, només en 

un parell es pot veure una certa evolució lógica, mentre que en els altres aquesta no aparareix. 

Els meandres que no pateixen gairebé evolució estan constituïts per materials més durs i 

cohesius,  i per tant l’encaixament del riu és evident i amb una llibertat de moviments molt 

limitada. A l’alçada de la població de Miravet, i fins gairebé el final del tram, les parets de 

roca fan que aquest encaixament sigui més evident i per tant que l’evolució lateral del talweg 

sigui petita o inapreciable, tot i que evoluciona des del punt de vista de cota de llera. 
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En definitva, en aquest tram es pot observar una lleugera tendencia a l’augment de sinuositat 

però els contorns durs i cohesius a les que es veu sotmès el riu fa que aquesta evidencia sigui 

petita en la part afectada per aquestes litologies rocoses. 

 

4.3.3- Tram 3: Pas de Barrufemes – Assut de Xerta 

 

El tercer tram (veure figura 4.3 de l’annex 2) abarca des del final del tram 2 fins a l’assut de 

Xerta (Baix Ebre) un punt singular del tram a estudiar. 

 

Aquest tram presenta tres illes permanents i es troba encaixat entre el rocam de la Serralada 

Pre-litoral i els últims contraforts dels Ports de Tortosa – Beseit. Al voltant de la població de 

Benifallet l’encaixament del riu es relaxa per tornar a ser evident aigües avall fins a l’assut de 

Xerta. 

 

L’evolució del talweg en les illes, formades per graves, fa que aquest tingui tendència a fer 

crèixer aquestes cap al riu, obligant aquest a intentar erosionar la part la marge oposada del riu 

i fent augmentar la sinuositat en aquests trams. Pel que fa als meandres del tram, aquests es 

troben molt encaixats entre el rocam de la zona i per tant la seva evolució lateral és molt 

petita. Les majors evolucions d’aquest tram es poden observar en les zones menys afectades 

per l’encaixament i per tant on el riu té un grau de llibertat més important per fer evident la 

seva dinàmica lateral. 

Es pot observar com aigües amunt de l’assut de Xerta, l’evolució del talweg és gairebé 

inexistent. Això podria ser degut a la baixada de la velocitat de l’aigua i a l’encaixament 

rocós, i per tant que la seva capacitat erosiva sigui menor fent menys evident la dinàmica 

fluvial. 

 

En aquest tram l’evolució morfològica del riu no és massa evident, fóra de llocs puntuals, i és 

degut a l’encaixament d’aquest en un substrat rocós important. La tendència a augmentar la 

sinuositat sembla evident en aquests llocs puntuals però tot i això el riu es veu obligat a no 

poder evolucionar degut a la litologia existent a la zona. 
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4.3.4- Tram 4: Assut de Xerta - Aldover 

 

Aquest tram (veure figura 4.4 de l’annex 2) abarca d’aigües avall de l’assut de Xerta fins a la 

marge dreta del riu a l’alçada de la població d’Aldover (Baix Ebre) i que és coneguda com la 

recta d’Aldover. És en aquest tram on el riu ja no està encaixat, tot i que fins passat la 

població de Xerta aquest encaixament desapareix, ja que a la marge esquerra del meandre de 

Xerta, i concretament a la població de Tivenys, encara hi existeixen els últims contraforts de 

la Serralada Pre-litoral i dels Ports de Tortosa – Beseit, que obliga al riu a fer aquets dos 

meandres que hi ha en aquestes poblacions. 

 

Es presenten tres illes permanents al llarg d’aquest tram i els dos meandres singulars 

comentats anteriorment. 

 

Es pot observar com és en el meandre aigües amunt de la recta d’Aldover i en tota aquesta, on 

es presenten les més evidents evolucions del talweg. És justament en aquesta zona on el riu 

circula per litologies més toves i vulnerables a l’erosió i per tant on es pot observar una 

dinàmica fluvial evident. 

Aigües avall de l’assut de Xerta el riu encara es troba encaixat en la seva marge esquerra, que 

coincideix amb la zona exterior del meandre i per tant no pot evolucionar massa en aquest 

sentit. En el següent meandre, situat just al Sud de la població de Xerta, es pot veure com 

l’evolució de la zona exterior del meandre ha evolucionat tal i com era de preveure, ja que en 

aquest tram la litología ja no és dura. 

 

En aquest tram es pot observar com el riu va guanyant sinuositat en les parts vulnerables o 

amb litologies favorables a fer-ho (graves, sorres,...), mentre que a la part encara encaixada 

pel substrat rocós aquesta evidència és petita. Aquesta sinuositat coincideix, com en el cas 

dels altres trams estudiats, amb les barres alternades i illes permanents del riu. 
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4.3.5- Tram 5: Aldover - Tortosa 

 

Aquest cinquè I últim tram (veure figura 4.5 de l’annex 2) de la zona estudiada comprèn des 

del final del tram 4 (recta d’Aldover) fins a la població de Tortosa. En aquest tram el riu no 

està condicionat per cap mena d’encaixament tot i que en alguns trams, com a la marge 

esquerra de la població de Bítem (Baix Ebre), la major duresa del terreny fa que el riu 

decideixi un traçat més sinuós. Tot i aquests petits trams, es pot dir en general, que es tracta 

del tram menys sinuós dels cinc estudiats. 

 

Hi ha dos illes permanents, tot i que la més important es la que es troba aigües amunt de la 

ciutat de Tortosa, anomenada Illa d’Audí. 

 

L’evolució del talweg és més evident a les zones on el riu no està afectat per meandres, però 

sí per les illes que hi ha en el tram. L’evolució dels petits meandres és a erosionar la part 

exterior d’aquests i a fer que la sinuositat d’aquest tram sigui més gran. Pel que fa al canvi 

morfològic prop de les illes permanents i en les barres que s’hi troben, es pot veure com el 

talweg va desplaçant-se cap a l’exterior del riu fent que es comencin a formar petits meandres 

que encara faran crèixer més la seva sinuositat. 

 

La tendència a augmentar la sinuositat pot ser deguda a que aquest tram de riu ja està molt 

proper a la desembocadura del riu Ebre, però també es deuria a les litologies presents en 

aquest tram, ja que el riu no es troba encaixat i per tant té un grau de llibertat més per a 

desenvolupar tota la seva dinàmica fluvial que li correspon. 

 

 

4.4.- EVOLUCIÓ DE SECCIONS DEL RIU  

 

En el tram Móra d’Ebre – Tortosa apareixen una sèrie d’illes de forma permanent tot i poder 

quedar cobertes per la làmina d’aigua en períodes de cabals molt grans.  

Aquestes illes, formades per graves i sorres provinents del mateix riu, es consideren punts de 

referencia per tal de poder analitzar la seva evolució des de l’any 1995 fins al 2002. 
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4.4.1- Metodologia de treball 

 

Donada la problemàtica de la presa de dades d’un període i l’altre les seccions identificades 

com a illes no ténen perquè coincidir exactament però ho fan en la mesura de poder estudiar la 

seva evolució durant aquest període de temps. Per tant s’haurien d’agafar les dades amb 

aquesta sèrie de consideracions. 

D’altra banda s’ha exagerat l’escala vertical per tal de poder veure gràficament les possibles 

evolucions que, a cops, degut a les dimensions de cada secció, serien imperceptibles a l’escala 

natural.  Aquesta metodologia s’utilitzarà per a buscar una possible tendència general en el 

tram d’estudi. 

 

En aquest cas no s’ha subdividit el tram Móra d’Ebre – Tortosa, sinó que s’han analitzat set 

seccions identificades com a illes permanents i estàn analitzades segons les dades facilitades i 

agafades des de la marge esquerra fins a la marge dreta, o sigui, vistes des d’aigües amunt. 

 

 L’estudi de la seva evolució es farà separadament per després poder treure conclusions 

genèriques. 

 

4.4.2- Illa 1: Illa del Galatxo, Móra d’Ebre. 

 

Aquesta illa està situada a uns 1450 metres aigües avall de l’anomenat Pont Nou de la 

població de Móra d’Ebre, i a la marge esquerra del riu. En aquesta secció el riu té una 

amplada aproximada de 450 metres i es separa en dos canals (veure foto 4.1 de l’annex 2), un 

de primari que és el situat a la marge dreta i un de secundari situat a la marge esquerra. 

El canal secundari, en períodes de cabal baix i/o estiatge presenta una làmina d’aigua petita i 

gairebé es queda sec, mentre que el canal primari, més ample i profund, és el qui transporta el 

cabal del riu. 

En la següent gràfica es pot observar l’evolució de les dues batimetries: 
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Gràfica 4.1.Seccions representatives 1995 – 2002. Illa 1 

 

En aquesta secció es pot veure com la barra o illa evoluciona cap a la marge esquerra del riu 

fent que el canal secundari, situat a aquesta marge, erosioni poc a poc aquest costat sense 

evolucionar cap a una erosió de fons. Aquest fet demostraria la poca importancia que té 

aquest canal des del punt de vista de transport de cabal i que es podria analitzar com a 

dinàmicament actiu en cabals grans del riu. Pel que fa al canal principal o primeri es pot veure 

com ha guanyat amplada i profunditat. L’amplada guanyada podria ser deguda a l’evolució de 

la barra cap a la marge esquerra del riu, mentre que la profunditat és deguda, al procés de 

dragat que ha sofert aquest tram del riu. Es pot observar com aquest dragat ha fet guanyar 

calat allà on abans aquest era menor degut a una petita barra. 

 

4.4.3- Illa 2: Ginestar - Miravet 

Aquesta illa està situada a uns 2400 metres aigües amunt de la població de Miravet i es troba 

a la marge dreta del riu. Es troba la zona anomenada Illa de Putxó (Ginestar) i que, tal com el 

seu nom indica, es tractava d’una illa existent en la part interior del meandre situat en aquesta 

zona i actualment es troba unida a la marge esquerra del riu. L’amplada del riu en aquesta 

secció és d’uns 165-170 metres i es separa en dos canals (veure foto 4.2 de l’annex 2), el 

principal o primari a la marge esquerra del riu i el secundari, que es presenta amb calats molt 

baixos i gairebé sec en època d’estiatge, a la marge dreta. 
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En la següent gràfica es pot veure l’evolució d’aquesta secció en el període d’estudi: 
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Gràfica 4.2. Seccions representatives 1995 – 2002. Illa 2 

 

Es pot observar com el canal secundari, a la marge dreta, no ha patit massa canvis tot i que el 

costat de la marge esquerra ha evolucionat cap a l’interior del riu, fet que es demostra amb 

l’evolució de l’illa la qual evoluciona cap a la marge dreta. La cota de  fons del canal primari, 

a la marge esquerra, ha guanyat profunditat degut, sobretot, al dragat que ha patit tot el tram. 

Es pot dir, doncs, que l'illa evoluciona de tal forma que té tendència a obligar al riu a 

erosionar la seva marge esquerra per tal que aquesta illa pugui créixer. Aquest fet faria que el 

canal secundari anés augmentant la seva tasa de sedimentació fent que en un termini de temps 

es pogués colmatar i per tant quedar desconnectat de la dinàmica fluvial del riu. 

 

4.4.4- Illa 3: Benifallet 

 

Aquesta illa està situada a uns 200 metres aigües avall de la població de Benifallet. Està 

situada a la marge dreta del riu i al principi d’un meandre. L’amplada del riu en aquesta 

secció és d’uns 275 metres i se separa en dos canals (veure foto 4.3 de l’annex 2), el principal 

o primari a la marge esquerra del riu i el secundari, a la marge dreta. 
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Gràfica 4.3. Seccions representatives 1995 – 2002. Illa 3 

 

Es pot observar com l’ illa té tendència a moure’s cap a la part exterior del riu, fent que el 

canal secundari evolucioni erosionant per tal de poder continuar passant el cabal que porta. La 

cota de fons del canal primari no ha sofert canvis importants, mentre que el del canal 

secundari ha evolucionat erosionant el fons i guanyant una mica de calat. Aquest fet seria 

degut a que la marge dreta es troba encaixada per contorns durs i per tant amb poques 

possibilitats d’evolucionar massa, mentre que a la marge esquerra una litología més gravosa i 

sorrenca permetria evolucionar cap a una dinàmica de la barra envers el riu. 

El calat que es presenta en la marge dreta o canal secundari és més alt que el canal primari, i 

aquest fet seria degut a que al estar al principi d’un meandre, l’aigua tingui tendència a 

erosionar la part exterior d’aquesta entrada de meandre i per tant aquesta marge és on l’aigua 

agafaria més velocitat i més poder erosiu, evolucionant cap a una disminució de cota de fons. 

 

En la marge dreta es pot observar com les dades preses en les diferents batimetries no 

coincideixen i per tant aquesta diferència en aquesta marge no és significativa i es pot atribuir 

a l’error comès en les referències agafades. 

En aquest cas la dinàmica fluvial es veu condicionada per les condicions de contorn existents 

en una de les seves marges. 
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4.4.5- Illa 4: Xerta - Tivenys 

 

Aquesta illa està situada a uns 1380 metres aigües avall de la resclosa de Xerta. Està situada a 

la marge esquerra del riu. L’amplada del riu en aquesta secció és d’uns 185 metres i se separa 

en dos canals (veure foto 4.4 de l’annex 2), el principal o primari a la marge dreta del riu i el 

secundari, que en aquest cas només és actiu en èpoques de cabals mitjans a alts. 
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Gràfica 4.4. Seccions representatives 1995 – 2002. Illa 4 

 

La cota de fons del canal principal ha guanyat profunditat degut al procés de dragat al qual ha 

estat sotmesa. El canal secundari, que transporta cabal de forma intermitent i segons el cabal 

del riu, ha guanyat calat i pot ser degut a l’evolució de la barra que té tendència a desplaçar-la 

cap a la marge esquerra. Aquest fet faria que es colmatés aquest canal secundari però degut al 

seu transport de cabal en èpoques de cabals mitjans a alts, l’erosió pot haver fet augmentar el 

calat. 

Caldria destacar que en aquest cas la secció no està encaixada i per tant la dinàmica fluvial del 

riu i de la barra no està condicionada, en principi, per contorns durs que obliguin al riu a 

evolucionar d’una forma diferent. 
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4.4.6- Illa 5: Xerta -Aldover 

 

Aquesta illa està situada a uns 1660 metres aigües avall del meandre on està situada la 

població de Xerta. Està situada a la marge esquerra del riu. L’amplada del riu en aquesta 

secció és d’uns 170 metres i se separa en dos canals (veure foto 4.5 de l’annex 2), el principal 

o primari a la marge dreta del riu i el secundari, a la marge esquerra, i que transporta cabal de 

forma constant degut a la seva profunditat molt semblant a la del canal principal. 

 

 

Illa 5

-0.5
0

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5
5

0 50 100 150 200

longitud (m)

co
ta

 (m
)

2002

1995

 
Gràfica 4.5. Seccions representatives 1995 – 2002. Illa 5 

 

El dos canals pertanyents a aquesta barra o illa tenen una profunditat molt semblant tot i que 

aquesta profunditat ha augmentat degut al dragat. L’evolució de les barres que formen aquesta 

illa és la de moure’s cap a la marge dreta fent que el riu vagi erosionant aquesta part 

enfonsant, de forma natura, el fons. D’altra banda el contorn de la marge dreta és dur i per tant 

aquesta evolució evident es veurà frenada tot i evolucionar cap a una erosió de la part externa 

del meandre.  

Aquí es torna a posar en evidència com la dinàmica fluvial del riu es veu condicionada per un 

contorn dur que fa que el riu busqui altres formes d’evolucionar fent avançar les barres, 

erosionant canals secundaris,... 
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4.4.7- Illa 6: Aldover 

 

Aquesta illa està situada enfront de la població d’Aldover. Està situada a la marge esquerra 

del riu. L’amplada del riu en aquesta secció és d’uns 175 metres i se separa en dos canals 

(veure foto 4.6 de l’annex 2), el principal o primari a la marge dreta del riu i el secundari, a la 

marge esquerra, portant cabal en èpoques, inclòs d’estiatge. 
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Gràfica 4.6. Seccions representatives 1995 – 2002. Illa 6 

 

Aquesta secció es troba en un dels trams més problemàtics des del punt de vista de calats 

baixos, està situat a l’anomenada recta d’Aldover i és el lloc on els treballs de dragat van ser 

més importants, fent que el volum dragat fos gran. 

L’evolució de la cota de fons del canal principal és evident, degut al procés de dragat de la 

zona, tot i que es pot observar com en el canal secundari, que coincideix amb el no delimitat 

per boies i per tant fora de la zona de navegabilitat, la cota de fons ha evolucionat de forma 

diferent, augmentant la cota fet que es tradueix en un desplaçament de la barra cap a l’interior 

del riu o la seva marge dreta. 

En aquesta secció el riu té tendència a erosionar la marge dreta fent que es pugui intuir una 

meandrització del tram, o almenys aquesta sembla la seva evolució deguda al moviment de la 

barra fluvial. 

 



                    Evolució geomorfològica del tram Móra d’Ebre - Tortosa 51

4.4.8- Illa 7: Tortosa 

 

Aquesta illa està situada a uns 1700 m del pont d’aigües amunt de la població de Tortosa. Està 

ubicada al mig de la llera del riu. L’amplada del riu en aquesta secció és d’uns 245 metres i se 

separa en dos canals (veure foto 4.7 de l’annex 2), el principal o primari a la marge esquerra 

del riu i el secundari, a la marge dreta, portant cabal en èpoques, inclòs d’estiatge. 
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Gràfica 4.7. Seccions representatives 1995 – 2002. Illa 7 

 

La cota de fons de la marge esquerra ha guanyat en calat i és degut a que el canal de 

navegació passa per aquí i per tant les feines de dragat han donat com a resultat aquesta 

disminució de cota de fons. Pel que fa al canal secundari es pot apreciar com l’evolució de la 

cota de fons ha sigut molt petita ja que aquí els treballs de dragat no s’han fet.  

L’illa està ben estabilitzada ja que tot i tenir moviments verticals en el canal de navegació la 

seva evolució lateral ha sigut poc important. Això sembla evident degut a què aquesta illa està 

situada al mig de la llera del riu i delimitada per dos canals actius i per tant el fet 

d’evolucionar per un costat es compensa o equilibra amb una altra resposta a l’altre costat. 

 

Caldria destacar que en les seccions-illes 5, 6 i 7 (aigües avall de l’assut de Xerta) la 

diferenciació entre el canal primari i el secundari no és tant evident com la resta de les 

seccions analitzades, fent que el cabal circulant del riu es faci entre els dos braços tot i que la 

inèrcia de l’aigua en aquests trams faci que un braç o canal sigui el primari i l’altre el 

secundari. Es podria dir que la diferencia de cotes entre el fons dels canals és més gran aigües 
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amunt de Xerta que aigües avall i que aquesta coincidència vindria donada pel canvi litològic 

important que existeix entre aquestes dues parts del riu. 

 

4.4.9- Dinàmica fluvial comparativa. 

 

En aquest subapartat s’analitzaran els comportaments dinàmics fluvials que han sofert punts 

molt concrets del tram estudiat i que poden agrupar-se dins del que seria l’evolució de les illes 

fetes en els subapartats anteriors. 

Es disposa de la planta del tram Móra d’Ebre – Tortosa, provinent de fotos aèries fetes l’any 

1957 i s’ha pogut observar com dos punts concrets del tram han sofert un canvi significatiu en 

aquests darrers 45 anys. 

El primer d’aquests punts es troba en el tram Móra d’Ebre – Benissanet i la seva planta 

presentava l’aspecte que es pot observar en la figura següent: 

 

1957 2002

Illa A
Illa A’

Illa B Illa B’

 
Figura 4.6. Evolució planta del riu. Illes A i B. Període 1957 – 2002.  

 

Aquí es pot observar com a l’any 1957 aquest tram presentava una illa força gran (Illa A) la 

qual tenia un canal principal a la seva marge dreta i un canal secundari a la seva marge 

esquerra. El canal secundari s’acaba colmatant fent que l’anomenada illa A quedi literalment 

enganxada a la marge esquerra quedant fora de la dinàmica activa fluvial, tal i com es pot 

observar en la foto 4.8 de l’annex 2. Per contrapartida el riu en aquest tram erosiona la marge 

dreta fins a crear un nou canal secundari i generant una nova illa (illa B), continuant el canal 

primari per on era, més o menys, a l’any 1957. 
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El segon punt es troba en el tram Aldover – Tortosa, prop de la població de Bítem (marge 

esquerra del riu). La seva planta es pot observar en la següent figura: 

 

Illa C Illa C’

1957 2002

 
 

Figura 4.7. Evolució planta del riu. Illa C. Període 1957 – 2002. 

 

En aquest cas, també l’any 1957 aquest tram presentava una gran illa (Illa C) on el canal 

secundari situat a la marge esquerra ha acabat colmatant-se obligant a aquesta illa a formar 

part del terreny situat fora de la dinàmica fluvial actual, com queda evident en la foto 4.9 de 

l’annex 2. 

 

 

4.5.- EVOLUCIÓ DELS TRAMS PROBLEMÀTICS: 1995 - 2002 

 

Es defineixen com a trams problemàtics aquells els quals dificultarien la navegació i per tant 

que presentarien uns calats més baixos (propers a 1.5 metres) i unes velocitats més altes 

(superiors a 1.5 m/s). 

Representant tot el tram d’estudi i amb les dades batimètriques dels anys 1995 i 2002 es 

poden observar els trams amb calats més baixos, més alts, més lents, més ràpids,... 

 

En les figures 4.8 i 4.9 de l’annex 2 es pot veure el tram del riu Ebre entre Móra d’Ebre i 

Tortosa, i hi estan representades, entre d’altres, les seccions o trams amb uns calats més 

baixos que s’obtenen amb un cabal constant d’uns 125 m3/s, i segons el model hidràulic 

utilitzat. 
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Es pot observar com amb les dades de l’any 1995 (figura 4.8 de l’annex 2) hi ha 7 trams on els 

calats serien iguals o inferiors a 1.5 metres, i per tant problemàtics per a la navegació. Els 

trams més conflictius es presenten  a l’Illa del Galatxo (Móra d’Ebre) i a la recta d’Aldover 

(Aldover). Els altres trams coincideixen amb entrades o sortides de meandres on hi ha, en 

algun cas, aquesta disminució del calat es tradueix en l’existència d’illes o barres. 

 

La secció amb menys calat se situa a la recta d’Aldover amb un calat aproximat d’1,1 metres, 

mentre que un cop dragat, la proximitat d’aquestes seccions presenten valors d’entre 1,52 i 

1,56 metres. 

 

Per contrapartida es troben trams o seccions on els calats són superiors als 10 metres, i se 

situen a la cara exterior dels meandres més significatius del tram. El tram amb les seccions 

més profundes es troba a les proximitats de la desembocadura del riu Canaletes (tram 

Benifallet – Xerta) i té un calat d’uns 18,1 metres, mentre que amb la batimetria del 2002 la 

secció més propera té un calat d’uns 11 metres. Amb aquests valors es podria dir que aquest 

tram en concret tindria tendència a sedimentar o perdre calat, però amb aquest ordre de 

magnitud es podria pensar amb una errada amb les dades, posant amb evidència les 

limitacions a les quals ens poden portar valors erronis. Tot i això es podria estudiar més 

concretament aquest tram per tal de confirmar o desmentir aquesta tendència. 

 

Amb les dades de l’any 2002 (figura 4.9 de l’annex 2), un cop dragat aquest tram de riu, amb el 

mateix cabal d’entrada no hi hauria, en principi i segons la batimetria facilitada, cap tram o 

secció amb un calat inferior a 1.5 m, i per tant cap problema en aquest sentit per a la 

navegació. Els trams amb un calat més petit (tot i ser superior a 1.5 metres) es troben, com a 

l’any 1995, a l’Illa del Galatxo i a la recta d’Aldover, i per tant si es disminueix el cabal, 

aquests trams serien els primers a presentar problemes per a la navegació.. 

Els punts amb calats més grans es troben situats, com abans, a la cara exterior dels meandres I 

presenten calats superiors als 10 metres. La secció més profunda es troba al meandre situat 

entre les poblacions de Tivenys i Xerta, i presenta un calat d’uns 16,1 metres, mentre que al 

1995 presentava, segons les dades facilitades, un calat d’uns 14 metres. Semblaria, doncs, que 

l’evolució d’aquesta secció seria la d’anar erosionant el fons i per tant guanyar calat. 

 

Es pot observar com el dragat ha significat un augment de calat i una disminució significativa 

dels trams més problemàtics en aquest sentit. 
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En les figures 4.10 i 4.11 de l’annex 2 es pot veure el mateix tram de riu, i hi estan 

representades, entre d’altres, les seccions o trams amb les velocitats més altes que s’obtenen 

amb un cabal constant d’uns 300 m3/s. 

A l’any 1995 (figura 4.10 de l’annex 2) els trams més problemàtics en aquest sentit es situen a 

l’Illa del Galatxo, a les proximitats de la població de Benissanet i Ginestar i al meandre de 

Miravet, mentre que les seccions amb una velocitat més propera als 1.5 m/s es troben al 

meandre situat aigües avall de Benifallet, al tram Benifallet – Xerta i a la recta d’Aldover. Les 

seccions més ràpides es troben a l’Illa del Galatxo, amb v ≈ 1.8 m/s, mentre que al 2002 les 

velocitats a les proximitats d’aquesta Illa són de v ≈ 1.4 m/s. 

El tram més lent (v ≈ 0.15 a 0.35 m/s) es troba situat aigües amunt de l’assut de Xerta, sembla 

lògic ja que aquest assut està frenant l’aigua, i al estar en règim lent aquest fet es transmet 

amb una disminució de la velocitat aigües amunt d’aquest assut. Amb les dades de 2002 

aquest també és el tram amb una velocitat més petita amb uns valors de v ≈ 0.16 a 0.38 m/s. 

A l’any 2002 (figura 4.11 de l’annex 2) els trams més problemàtics són els mateixos tot i que 

els problemes a l’Illa del Galatxo queden en segon terme ja que s’aproparien a la velocitat 

límit, però no la superarien.. La secció més ràpida del tram es troba al meandre de Miravet 

(secció 76) amb una v ≈ 2.1 m/s, mentre que a les proximitats d’aquesta, i segons les dades 

del 1995, la seva velocitat era d’ 1.4 m/s.  

L’evolució d’aquesta secció seria, segons els valors trobats, a guanyar velocitat com a 

resposta a l’evolució de la barra que hi ha a la marge esquerra i que es comenta en el següent 

punt. 

 

 

4.6.- APORTACIONS EXTERNES AL RIU EBRE. BARRANCS I RIERES. 

 

Al llarg de tot el tram d’estudi desguassen uns 25 barrancs i rieres al riu Ebre, i per tant és 

aquí on dipositen els sediments arrossegats en avingudes ocasionals. De tots els barrancs 

caldria destacar els que realment es comporten com a autèntiques rieres i que són: el riu Sec 

(Móra d’Ebre), la riera de Compte (Tivissa – Rasquera) i el riu de Canaletes (Benifallet – 

Xerta). D’aquestes tres rieres només la de Canaletes aporta un cabal constant al riu, tot i que 

aquest cabal és insignificant respecte al comportament hidrològic del riu. 
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L’aport més significant d’aquestes rieres són els sediments i per tant que contribueixen a 

l’evolució de les barres fluvials del riu.  

 

Tota la conca del riu Canaletes (d’uns 135 quilòmetres quadrats) està compresa dins dels 

Ports de Tortosa-Beseit i dels seus contraforts més orientals, i quan desguassa el volum que 

aporta de sediments tipus grava i sorra no són massa significatius tot i que aigües avall de la 

seva desembocadura (aigües avall de la població de Benifallet) es pot trobar alguna barra. 

 

La conca del riu Sec (d’uns 125 quilòmetres quadrats) se situa dins de l’anomenada Serra de 

Cavalls, Serra de la Fatarella i part de la cubeta de Móra. En aquest cas el volum de sediments 

arrossegats per les barrancades ocasionals pot ser considerable i per tant alimentar, en aquest 

sentit, aquest tram del riu.  Aquest aport es podria traduir en un seguit de barres fluvials i illes 

aigües avall del punt on desguassa el riu Sec al riu Ebre, al S de la població de Móra d’Ebre. 

 

La conca de la riera de Compte (d’uns 120 quilòmetres quadrats) se situa dins de 

l’anomenada Serra de Tivissa, Serra de Cardó i la plana del Burgar. Aquesta plana està 

constituïda per sorres i graves d’edat quaternària, provinents de l’erosió d’aquestes dues 

serralades. L’aport de sediments al riu Ebre es fa evident amb la desembocadura de la riera al 

riu Ebre. Aquest punt de desguàs se situa davant la població de Miravet i forma un 

espectacular ventall al·luvial (veure foto 4.10 de l’annex 2).  

L’evolució de la secció corresponent a la desembocadura de la riera és la següent: 
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Gràfica 4.8. Secció representativa Riera de Compte. Període 1995-2002 
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Es pot observar com la barra procedent de la riera està desplaçant el riu cap a la seva marge 

dreta, la qual està formada, en part, per contorn rocós. Aquest fet faria que, l’evolució 

dinàmica del riu, es vegi obligada a guanyar cota de fons al no poder evolucionar cap a la 

marge dreta degut a la litologia més dura. Tal i com s’ha comentat en el punt 4.5. aquest fet 

també implicaria un augment de la velocitat. 

 

Queda evident, doncs, l’aportació de sediments d’aquesta riera cap al riu i la seva contribució 

a la formació i desenvolupament de barres. 

 

Per informació local es pot afirmar que en alguna ocasió de barrancades extraordinàries, 

aquesta riera ha sigut capaç de tallar el pas del riu (‘...la barrancada entrava al riu amb tanta 

impetuositat que aturava, en part, el corrent de l’Ebre i augmentant l’angúnia dels pobles de Miravet, 

Ginestar i Benifallet...’ Octubre de 1787 [10]), fet que comportaria una sobreelevació del calat 

aigües amunt d’aquest punt i la possible inundació de les planes del voltant. 

 

Tal i com es pot veure en la foto aèria aquest meandre provocat per aquesta riera, s’està 

estrangulant i per tant en el temps el riu acabaria per formar una nova llera diferent a l’actual. 

Aquest fet tindria lloc en avingudes extraordinàries del riu, però estem en un tram on el riu 

Ebre està molt regularitzat i per tant grans avingudes, com les històriques, són molt difícils tot 

i que no descartables. 
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4.7.- CONCLUSIONS. 

 

- Aquest tram del riu Ebre, estaria catalogat com un riu amb tendència a ser trenat o tenir 

més d’un canal, tot i que es presenta particularitats d’un riu meandriforme. 

- El fet de presentar barres o illes condiciona l’evolució geomorfològica del tram. Si no 

existeix cap barra o illa el riu té tendència a augmentar lleugerament la seva sinuositat. 

Les barres o illes tenen tendència a créixer fent desplaçar el talweg en sentit lateral o en 

sentit vertical. 

- Augmenta la curvatura en els meandres si aquests estan encaixats en litologies toves o 

erosinables, mentre que aquesta curvatura es manté en zones on el riu travessa contorns 

durs i poc erosionables (Miravet, Pas de Barrufemes,...). 

- La litología és una característica molt important ja que condiciona l’evolució 

geomorfològica fent que a cops sigui més important l’evolució lateral (litologies toves) i 

altres ho sigui la vertical (litologies dures). Els trams encaixats en litologies dures tenen 

un grau de llibertat menys que els trams existents en litologies toves. 

- La resclosa de Xerta implica que aigües amunt es produeixi una disminució de la velocitat 

de l’aigua i que, juntament amb l’encaixament del riu, l’evolució geomorfològica sigui 

petita. 

- Les barres i illes tenen tendència a créixer cap a l’interior del riu, obligant-lo a erosionar la 

marge contraria on està situada aquesta barra o illa. 

- En les barres i illes existeixen canals secundaris que presenten una circulació de cabal no 

constant. Aquests es van colmatant poc a poc fent que evolucioni la barra en sentit 

d’equilibrar-se amb aquesta colmatació. 

- Aigües amunt de l’assut de Xerta el riu presenta seccions amb un canal primari o general i 

un canal secundari. Pel primari hi circula un cabal determinat durant tot l’any, mentre que 

el secundari transporta cabal periòdicament i en èpoques de cabals grans. La diferència de 

cotes de fons entre aquests dos canals és significativa. 

- Aigües avall de l’assut de Xerta la diferenciació dels canals primaris i secundaris no és 

tant evident, ja que la cota de fons és molt semblant entre aquest. El cabal circulant es 

reparteix entre aquest dos canals tot i que la inèrcia del corrent de l’aigua en cada secció 

faria que un canal fos el primari i l’altre el secundari.  
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- Donat que aigües avall de l’assut de Xerta la litologia present facilitaria un grau de 

llibertat al riu, aquest tendeix a crear més d’un canal (trenat) i per tant corroboraria 

l’existència de dos canals funcionals durant tot l’any, mentre que aigües amunt de Xerta la 

litologia travessada no facilitaria aquesta geometria fluvial. 

- Amb la batimetria de 2002, la secció més someres se situarien al voltant de l’Illa de 

Galatxo i a la recta d’Aldover, superant en tot cas, el calat d’1.5 metres. El tram més ràpid 

del riu (secció 76) se situa al meandre de Miravet, i presenta una velocitat d’uns 2,1 m/s. 

- El procés de dragat al que ha estat sotmès el riu ha significat un augment de calat i una 

disminució significativa dels trams més problemàtics, fent que disminueixi la cota de fons. 

- Les plantes comparatives dels anys 1957 i 2002 demostren la dinàmica fluvial del riu 

comentada, i que, en aquest cas, es concreta en l’eliminació de dues illes (illes A i C) i la 

generació d’una nova illa (illa B).  

- Les diverses toponímies existents al llarg del tram Móra d’Ebre – Tortosa (Illa de Putxó, a 

Ginestar, Les Illetes, a Miravet,...) demostren la dinàmica fluvial existent i il·lustrada en el 

cas de les illes A, B, C i com el riu evoluciona morfològicament, tot i que després de la 

seva regularització aquesta dinàmica ha pogut disminuir en comparació al règim 

hidrològic natural del riu. 

- Les aportacions externes del riu Ebre, provinents dels 25 barrancs/rieres, són importants 

per a l’existència de les barres ja que significa un aport important de sediments. En algun 

cas (riera de Compte) aquest aport de sediments condiciona l’evolució de les seccions on 

desguassa aquest barranc o riera. 

 

 

 

 

 




