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For several decades, Catalan beaches have been suffering a continuous process of erosion and retreat, and the 

measures seeking to redress the situation adopted thus far have been unsuccessful. Located in the Tordera River 

basin and the coastal zone directly nourished by it (between Blanes and the Arenys de Mar Harbour), the objec-

tive of this paper is to identify the main cause or causes of the beaches’ retreat. Thus, it will be possible to 

propose new, and more effective and lasting solutions. 

With this aim, the present thesis describes and compares the evolution over the last 50 years, on the one hand, 

of the various agents that modify the coast, and on the other hand, of the shoreline, being this the result of the 

action of the abovementioned agents. 

BOTEY I BASSOLS, Joan. Natural and anthropogenic effects on the large-scale coastal sediment budget. 

Application on the coastal zone affected by the Tordera River basin. Barcelona: Universitat Politècnica de 

Catalunya, 2015. Bachelor’s Thesis. 

Des de fa dècades, les platges catalanes pateixen un procés continuat d’erosió i retrocés, i les mesures adopta-

des per intentar corregir-ho no han reeixit. Circumscrit a la conca del riu Tordera i al tram de costa directament 

alimentat per aquest, comprès entre Blanes i el port d’Arenys de Mar, el present treball té com a objectiu iden-

tificar la causa o les causes principals del retrocés de les platges, amb la voluntat de possibilitar proposar noves 

solucions més efectives i duradores. Amb aquest objectiu, s’intenta descriure l’evolució històrica al llarg dels 

darrers 50 anys, d’una banda, dels diferents agents modeladors de la costa, i de l’altra i per confrontar-les, de 

la línia de costa com a resultat de l’acció d’aquests agents modeladors. 

BOTEY I BASSOLS, Joan. Efectes naturals i antròpics en el balanç sedimentari costaner a gran escala. 

Aplicació a la zona costanera afectada per la conca del riu Tordera. Barcelona: Universitat Politècnica de 

Catalunya, 2015. Treball de Final de Grau. 
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Preàmbul 

 

El plantejament del present treball va començar al no-

vembre de 2013 com a conclusió personal del curs d’En-

ginyeria Marítima i Portuària que vaig cursar aquella tar-

dor. Aleshores se’m va fer evident la necessitat de cercar 

noves maneres d’encarar el problema de la regressió de 

les platges que patim al nostre país, com passa també a 

molts altres llocs del món. I és que, tot i haver invertit 

quantitats elevades de diners públics i haver fet nombro-

sos estudis, el cert és que els resultats són, per ara, del tot 

insatisfactoris. 

 

Aquest plantejament va començar, doncs, simplement 

pensant en possibles alternatives. Polítiques diferents que 

busquessin retrobar les dinàmiques naturals de l’ecosis-

tema costaner i treballar-hi conjuntament, prenent en con-

sideració les repercussions socials, econòmiques i medi-

ambientals que se’n poguessin derivar. 

 

Però pel camí vaig topar amb un fet ben rellevant: l’arrel 

del problema, la causa subjacent, no ha estat realment es-

tudiada. Les teories són múltiples i els arguments molt 

variats, però les investigacions s’han centrat més aviat en 

buscar solucions a problemàtiques diverses, més que no 

pas en cercar les causes últimes d’aquestes problemàti-

ques a nivell de sistema. Aquest treball intenta aportar el 

seu gra de sorra en aquest sentit. 



Efectes naturals i antròpics en el balanç sedimentari costaner a gran escala 

Aplicació a la zona costanera afectada per la conca del riu Tordera 

Joan Botey i Bassols 

Treball de Final de Grau. Grau en Enginyeria Civil, ETSECCPB (UPC) 
–  5  – 

Aquest llarg procés, al qual vaig dedicar mig any sencer, 

va implicar nombrosos professors, tant de l’Escola com 

d’altres entitats acadèmiques i institucions públiques, així 

com algunes lectures inicials. I com a resultat, a més del 

plantejament final d’aquest treball, vaig treure’n algunes 

conclusions que m’agradaria compartir. 

 

Una primera gran dificultat a l’hora d’afrontar aquest tre-

ball és el poc coneixement que tenia (tinc) de les diverses 

disciplines científiques que involucra. Tanmateix, presu-

meixo que deu ser el cas general quan toca afrontar un 

treball d’aquesta naturalesa. 

 

D’altra banda, però, s’hi va sumar una realitat amb la qual 

no comptava: l’escàs diàleg que sembla haver entre les 

diferents disciplines científiques. En aquest cas, estem 

parlant d’enginyeria marítima i costanera, i d’enginyeria 

fluvial, començant a l’engròs. Però si entrem més en de-

tall, trobem climatologia, geologia, urbanisme, geodèsia, 

i fins i tot agronomia. El que m’agradaria reflectir és que 

el coneixement (la ciència) no és un conjunt d’unitats aï-

llades, sinó participants d’una mateixa realitat en la qual 

interactuen i s’entrellacen. 

La configuració de la costa és el resultat de l’acció super-

posada de l’onatge, dels rius i rieres que hi desemboquen, 

i de l’acció humana directa. Per tant, semblaria prou lògic 

que els experts en aquests diferents àmbits tractessin de 

forma habitual amb diverses de les disciplines científi-

ques involucrades i fessin, de forma quotidiana, l’enllaç 

entre elles. Un enllaç que, ara per ara, sembla tan dificul-

tós. Podria perfectament considerar-se una qüestió d’efi-

ciència en la recerca. 

Una altra realitat amb què vaig ensopegar va ser la poca 

accessibilitat i l’escassa disposició a ajudar de força ente-

sos del món acadèmic universitari i del món de les insti-

tucions públiques, la qual cosa xoca frontalment amb el 

que haurien de ser algunes de les seves funcions primor-

dials: la difusió i la promoció del coneixement, i el servei 

públic, respectivament. 

És per això que en els agraïments que expresso al final 

d’aquesta memòria he procurat ser exhaustiu i sincer, i 

m’he cenyit a la seva realització directa, deixant de banda 

per complet formalismes i compliments. Per això mani-

festo ja les meves més sinceres disculpes a aquells a qui 

no anomeno per un involuntari i desafortunat descuit, si 

fos el cas. 

 

I, per acabar, voldria deixar constància –com tants altres 

autors han fet ja– de l’escassetat de dades i de la manca 

de qualitat i de definició espacial i temporal que aquestes 

presenten. No seria just, però, no reconèixer que és una 

realitat que, tanmateix, ha anat millorant. 

Animo des de la meva humil posició a continuar treba-

llant en un aspecte tan determinant per a la recerca en 

qualsevol camp, així com també des del convenciment 

que no és una recerca supèrflua sinó amb aplicacions di-

rectes en la nostra vida quotidiana.  
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1 

Introducció 
  

 
1.1 

– Motivació – 

 
Alguns estudis estimen que més del 37% de la població 

mundial viu a 100 quilòmetres o menys del mar, i si 

s’apuja aquesta distància a 150 quilòmetres, el percen-

tatge s’eleva fins al 44%, aproximadament [1]. Per tant, 

qualsevol canvi en els ecosistemes costaners que pugui 

derivar en una pèrdua de superfície emergida o en un 

increment de riscos d’accidents naturals entranya unes 

conseqüències humanitàries i econòmiques de primer 

ordre. Per tot plegat, processos com el retrocés de les 

platges (platges “seques” o emergides, per ser més pre-

cisos (I)) són objecte d’un gran interès per part del món 

científic i d’organismes d’àmbit internacional. 

 

Catalunya és una de les zones on, d’un temps ençà, les 

platges (seques) han anat retrocedint inevitablement 

fins a, en algunes zones, desaparèixer per complet. 

Aquest fet no només deixa les poblacions afectades 

sense aquestes apreciades zones d’esbarjo i de bany, 

sinó que també afecta, d’una banda, a una molt impor-

tant activitat econòmica al país lligada al turisme de 

platja i, d’una altra, a infraestructures de primera neces-

sitat, com les línies de tren de rodalies que permeten a 

molts anar a treballar i tornar a casa. 

 

A aquest problema, una incipient enginyeria marítima va 

respondre-hi, eminentment, intentant rigidificar la costa 

per imposar-hi una determinada configuració que satis-

fés els nostres interessos. I ho ha anat fent construint 

tota una sèrie d’estructures de grans magnituds, tant fí-

siques com econòmiques, que han donat un resultat més 

que discutible. 

 

I és que la línia de costa és el resultat d’un equilibri dinà-

mic que respon a una multitud de factors: intensitat i di-

recció de l’onatge relativa a la línia de costa, interacció 

d’aquest onatge amb les platges, corrents de sediments 

que se’n deriven, interaccions amb obres existents, 

aportació major o menor de sediments des dels rius i ri-

eres, ... El problema és que diversos d’aquests factors 

presenten una constant i a vegades no petita variabilitat, 

i s’ha intentat lluitar-hi en contra amb estructures (espi-

gons, dics, ...) que, per la seva naturalesa rígida, no po-

den adaptar-se a aquesta variabilitat. 

 

El resultat és una costa cada cop més artificialitzada i 

apedaçada per estructures que, sovint, no aconseguei-

xen gaire més que traslladar el problema a zones conti-

gües i ajornar-lo, quan no agreujar-lo. Així, es constitueix 

una política de gestió costanera que necessita d’una 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Des de fa dècades, les plat-

ges catalanes pateixen un 

procés continuat d’erosió i 

retrocés, i les mesures adop-

tades per intentar corregir-ho 

no han reeixit. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) S’entén per platja l’acumulació 

de sediments solts a la franja costa-

nera, tant per sobre del nivell del 

mar com per sota. La platja seca, 

aèria o emergida és la part que 

queda per sobre del nivell del mar. 
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constant intervenció, amb les implicacions ecològiques, 

paisatgístiques i econòmiques que se’n deriven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 

– Objectiu – 

 
Aquesta política costanera, doncs, és una política pal·lia-

tiva que es limita a ocupar-se de les conseqüències del 

desequilibri de la costa que està fent retrocedir les plat-

ges. Així que la pregunta que emergeix és: no seria pro-

bablement més efectiu i eficient intentar atacar les cau-

ses d’aquest desequilibri? 

 

Aquest plantejament requereix, per començar, identifi-

car quines són les causes, i és que, per ara, hi ha poc més 

que suposicions més o menys fundades que es contradi-

uen en funció de qui les fa, i escassos estudis parcials que 

no han pogut recopilar les dades suficients per arribar a 

conclusions prou fermes. 

Alguns afirmen que el problema rau en les estructures 

que l’home ha construït a la línia de costa i que obstacu-

litzen els corrents que transporten els sediments al llarg 

de la costa. D’altres identifiquen el problema en les re-

gulacions dels cursos fluvials, que retenen els sediments 

i homogeneïtzen els cabals. I a aquests, hi ha qui respon 

que només una petita part de les conques internes cata-

lanes estan regulades per preses. 

 

I, d’altra banda, els pocs estudis que han intentat des-

criure el comportament de l’aportació sedimentària dels 

 

 

 

 
  

L’objectiu és identificar la 

causa o les causes principals 

del retrocés de les platges, 

amb la voluntat de possibili-

tar proposar noves solucions 

més eficients i duradores. 
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rius de les conques internes catalanes, han acabat afir-

mant que disposen de massa poques mesures reals de 

transport de sediments en el riu i que els models que 

l’estimen a partir del cabal són d’escassa utilitat. 

 

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és identificar quina 

és la causa principal del problema, amb la intenció de fer 

possible proposar aleshores mesures correctives que 

abordin el desequilibri d’arrel i, a poder ser, d’una ma-

nera més eficient i duradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3 

– Metodologia general – 

 
A la pràctica, i amb tal finalitat, s’intenta descriure l’evo-

lució històrica, d’una banda, dels diferents agents mode-

ladors de la costa, i de l’altra i per confrontar-les, de la 

línia de costa com a resultat de l’acció d’aquests agents 

modeladors. Estem parlant, bàsicament, de l’aportació 

sedimentària fluvial, del clima d’onatge, i de les diferents 

actuacions dutes a terme a la costa o a la conca fluvial. 

La voluntat és identificar relacions causa-efecte entre 

l’acció dels diferents agents modeladors i la resposta de 

la línia de costa. En altres paraules, es pretén explicar 

l’evolució observada del front de platja a partir dels can-

vis observats en els diferents factors que el determinen. 

 

En un llenguatge més tècnic, el treball consisteix en el 

càlcul del balanç sedimentari a la cel·la costanera d’es-

tudi. Les platges són el resultat final d’una sèrie de 

guanys i pèrdues de sediments, que és el que s’anomena 

“balanç sedimentari”. Aquelles franges costaneres en 

què el balanç sedimentari tingui un comportament rela-

tivament independent de les zones adjacents són el que 

s’anomenen “cel·les sedimentàries”. Un cas típic –per 

exemplificar-ho– són trams de platja delimitats per sor-

tints rocosos importants o ports. 

 

 

 

 

 
  

Amb aquest objectiu, s’in-

tenta descriure l’evolució 

històrica, d’una banda, dels 

diferents agents modeladors 

de la costa, i de l’altra i per 

confrontar-les, de la línia de 

costa com a resultat de l’ac-

ció d’aquests agents modela-

dors. 
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Per tant, l’estudi pretén descriure com ha variat el balanç 

sedimentari –representat per la superfície de platja 

emergida– i explicar aquestes variacions a partir dels 

canvis observats en els seus components (l’aportació se-

dimentària fluvial, els corrents costaners, ...). L’anàlisi 

d’aquests components implica la valoració del paper que 

tenen cadascun dels factors que hi intervenen (per 

exemple, en el cas de l’aportació sedimentària fluvial: el 

cabal, la disponibilitat de sediments, ...). És a dir: cal l’ús 

d’algun model conceptual que descrigui aquests compo-

nents. 

 

És un treball essencialment qualitatiu, que no persegueix 

quantificar els fluxos de sediments sinó, en tot cas, esti-

mar-ne les variacions. Això permet que, en cas que no hi 

hagi models que descriguin algun dels components del 

balanç sedimentari o en cas que els models existents no 

siguin vàlids per estimar-ne les variacions, pugui evitar-

se’n l’ús i, alternativament, estudiar per separat els dife-

rents factors que intervenen. Ara bé, això serà possible 

sempre i quan aquests factors no interactuïn entre ells i 

el seu efecte sigui independent dels altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 

– Àmbit geogràfic i temporal – 

 
L’estudi se centra a la conca del riu Tordera i al tram de 

costa que aquest alimenta de forma directa, comprès en-

tre Blanes i el port d’Arenys de Mar. 

 

La conca de la Tordera està situada al nord-est de Cata-

lunya i limitada pels massissos del Montseny al nord-oest 

i de les Guilleries al nord, i pels massissos del Montnegre 

al sud i de l’Ardenya (I) al sud-est. Comprèn les depressi-

ons del Vallès (des de Sant Celoni fins a Hostalric) i de la 

Selva (des de Caldes de Malavella fins a Hostalric) i 

desemboca al Mediterrani a la població de Blanes. La 

Tordera marca el límit entre la Costa Central i la Costa 

Brava, i la seva conca inclou municipis principalment del 

Vallès Oriental i de la Selva, però també del Maresme i 

Osona, que pertanyen a les províncies de Barcelona i Gi-

rona. La seva superfície total és d’aproximadament 898 

quilòmetres quadrats [2]. 

 

La Tordera és un riu típicament mediterrani i, per tant, 

de règim torrencial. Aquest règim altament torrencial fa 

que el riu generi, amb les avingudes, un llit fluvial molt 

més ample del que necessita habitualment. 

El riu s’articula en un curs alt de direcció nord-sud que va 

des del seu naixement a la zona de Sant Marçal (entre el  

 

 

 

 
  

L’estudi se circumscriu a la 

conca del riu Tordera i al 

tram de costa directament 

alimentat per aquest, com-

près entre Blanes i el port 

d’Arenys de Mar. 

El període d’estudi inclou els 

darrers 50 anys, aproximada-

ment. 
  

 
 
(I) Altrament anomenat “Massís de 

Cadiretes” 
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Figura 1.4-1. Mapa de l’àrea d’estudi: la conca hidrogràfica de la Tordera i el tram de costa comprès entre Blanes i el port d’Arenys de Mar 
font: Elaboració expressa d’Oriol Botey i Gil 
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Turó de l’Home i el Matagalls) fins a Sant Celoni; en un 

curs mitjà de direcció oest-est que va des de Sant Celoni 

fins a Tordera; i en un curs baix de direcció nord-sud que 

va des de Tordera fins a la desembocadura al mar Medi-

terrani. [2] 

Els seus principals afluents són les rieres de Vallgorguina, 

de Gualba, de Breda, d’Arbúcies i de Santa Coloma de 

Farners, totes situades al seu curs mitjà. 

 

Són precisament aquests dos últims afluents la font de 

bona part dels sediments que, per la seva mida de gra, 

són susceptibles d’acabar dipositant-se a la costa. Els 

trams alt i mitjà presenten característiques típiques d’un 

riu de muntanya, amb un llit fluvial constituït principal-

ment per graves i materials gruixuts, amb presència 

també de rocs, i amb pendents elevats. En canvi, a partir 

de les desembocadures de les rieres d’Arbúcies i, sobre-

tot, de Santa Coloma de Farners (que drena un terç de la 

conca), la mida dels sediments disminueix clarament i 

passen a ser sorres gruixudes. La Tordera es converteix 

en un riu de sorres i tendeix a formar grans meandres, 

per bé que els marges han estat totalment fixats. [2] 

Doncs bé, aquestes sorres gruixudes són la fracció dels 

sediments que alimenten les platges, ja que materials 

més gruixuts pesen massa per poder ser transportats pel 

riu fins a la costa, i materials més fins no són estables 

sota l’acció de l’onatge. [3] 

 

De fet, un 57% de la superfície de la conca està formada 

per roques granítiques, i bona part d’elles es troben jus-

tament a les subconques d’Arbúcies i de Santa Coloma 

de Farners. El granit és una roca fàcilment meteoritzable 

químicament en un clima relativament humit i càlid com 

el de la zona, de manera que la conca de la Tordera és 

altament productiva en sediments. [2] 

 

El tram de costa entre Blanes i el Port d’Arenys comprèn 

la façana marítima de Malgrat de Mar, Santa Susanna, 

Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i Canet de Mar. 

Es tracta d’uns 22 quilòmetres [4] de platges relativament 

llargues i rectilínies, poc fixades en general i contínues, 

que només queden interrompudes en certa mesura a 

nord i sud de Sant Pol. Es caracteritzen per ser una zona 

de transició entre la Costa Brava i la Costa Central, pre-

sentant un pendent relativament elevat i un sediment 

gruixut. La superfície de platja emergida al tram es va 

comptabilitzar en 1137 hectàrees l’any 2004 [4]. 

 

 

L’elecció de la Tordera com a conca d’estudi ha estat mo-

tivada per diferents motius. En primer lloc, per tal de po-

der abordar aquest estudi en un Treball de Final de Grau, 

calia limitar l’àrea d’estudi i, així, la quantitat de dades i 

aspectes a analitzar. En segon lloc, la Tordera és un dels 

rius més estudiats de Catalunya (amb el permís de l’Ebre, 

per bé que discorre majoritàriament fora del Principat). 

És, per tant, un dels rius catalans dels quals es disposa de 
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més dades (tot i que no precisament abundants). En ter-

cer lloc, és (presumiblement) la principal font de sedi-

ments de les platges del Maresme [5], que són l’exemple 

per excel·lència a Catalunya de la problemàtica objecte 

d’aquest estudi. I en quart lloc i per acabar, la Tordera, 

d’una banda, és un dels rius menys afectats per embas-

saments (només hi ha el Pantà de Santa Fe i la seva cons-

trucció és anterior al període d’estudi) i, d’una altra, pre-

senta la peculiaritat d’haver estat greument afectada, al 

seu tram baix, per l’extracció d’àrids del seu llit en les 

dècades dels anys 50 a 80.  

 

 

Pel que fa al període d’estudi, s’ha establert en 50 anys 

per tres motius principals. Per començar, les pèrdues 

més significatives de platja emergida han tingut lloc en 

les darreres dècades i, per tant, un període de 50 anys 

hauria de reflectir el canvi entre l’abans i el després de 

l’aparició del problema. Per un altre costat, també les 

majors afectacions humanes a la Tordera s’han dut a 

terme en aquestes darreres dècades. I, per acabar, les 

dades disponibles són també força recents, de manera 

que anar gaire més enrere en el temps suposaria una di-

ficultat significativa en aquest sentit. 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 

– Estructura – 

 
La present memòria s’estructura en tres blocs elemen-

tals: la introducció, l’estudi i les conclusions. En aquest 

primer bloc introductori es posa el lector en context de 

cara al segon, on s’exposa l’estudi realitzat; i el tercer, les 

conclusions, no és més que el resultat de l’estudi. 

 

L’estudi s’articula en tres apartats principals: la línia de 

costa, com el resultat dels diferents factors que s’estu-

dien; el balanç sedimentari, com a combinació dels dife-

rents factors que ha de permetre explicar l’evolució de 

la línia de costa; i la discussió dels resultats obtinguts en 

l’estudi. El balanç sedimentari s’organitza, al seu torn, en 

tres subapartats més que corresponen als tres àmbits 

geogràfics en què se circumscriu: la conca fluvial, el mar 

i la costa. En cadascun d’ells, es detallen els diferents fac-

tors analitzats, justificant-ne l’interès, detallant-ne el 

procés d’estudi i presentant-ne els resultats individuals. 

  

 

 

 

 
  

La present memòria s’estruc-

tura en tres blocs: la intro-

ducció, l’estudi i les conclu-

sions. 

L’estudi conté tres apartats: 

la línia de costa, com a resul-

tat que ha de poder explicar 

el segon apartat; el balanç se-

dimentari, on es detallen els 

diferents factors en estudi; i 

la discussió dels resultats ob-

tinguts en l’anàlisi de cada 

factor. 

Per a cada factor, agrupats en 

tres subapartats segons el seu 

àmbit geogràfic (conca flu-

vial, mar o costa), es justifica 

el seu interès, es descriu la 

seva metodologia d’anàlisi i 

se’n presenten els resultats 

individuals. 
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2 

Estudi 
  

 
2.1 

Línia de costa 
  

 
La línia de costa és el centre d’atenció de l’estudi: és 

l’àmbit on s’escenifica la problemàtica d’interès –el re-

trocés de les platges– i on es materialitza l’acció dels di-

ferents agents modeladors o dels factors que en condici-

onen l’efecte. 

__ 

 

L’evolució de la línia de costa s’ha obtingut dibuixant-ne 

la posició sobre ortofotos pertanyents a diferents anys, i 

mesurant la variació en la superfície de platja emergida 

que aquests canvis de posició signifiquen. 

Aquesta metodologia d’anàlisi difereix de l’habitual es-

tudi dels perfil de platja, destinat a avaluar canvis locals. 

I és que, en aquest cas, es tracta d’una anàlisi a nivell glo-

bal, que contempla tot l’àmbit geogràfic que intervé en 

el balanç sedimentari. 

 

Les ortofotos són imatges en les quals s’han corregit les 

deformacions causades per la curvatura terrestre, pel re-

lleu, per la inclinació del sensor fotogràfic, ..., etcètera, 

per tal que presentin una escala constant en tots els 

punts. El resultat és una imatge, equivalent a un mapa, 

aparentment presa en la vertical de cada punt de la 

imatge, en la qual es poden mesurar distàncies, longi-

tuds, àrees, angles i azimuts (orientacions geogràfiques) 

reals. Les ortofotos són el cas concret d’ortoimatges en 

què les imatges són fotografies aèries, en lloc d’imatges 

preses des d’un satèl·lit. 

Els vols aeris destinats a realitzar una cobertura fotogrà-

fica sistemàtica de la superfície terrestre per a l’elabora-

ció de mapes mitjançant la fotogrametria (ciència que 

s’ocupa de l’obtenció d’ortoimatges), s’anomenen vols 

fotogramètrics. [6] 

 

Doncs bé, les ortofotos utilitzades corresponen a vols fo-

togramètrics propis de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC) [7] i de la construcció d’ortofotos a par-

tir de fotografies originals de l’Instituto Geográfico Naci-

onal (IGN) [8] i del U.S. Department of Defense (Departa-

ment de Defensa dels Estats Units d’Amèrica) [7]. La cons-

trucció d’aquestes ortofotos correspon als vols ameri-

cans dels anys 1946 i 1956, a càrrec de l’ICGC [7]; i als vols 

“interministerial” del 1977 i “nacional” del 1984-85 [8], a 

càrrec d’Oriol Botey i Gil. Són tots els vols fotogramètrics 

existents que cobreixen el tram de costa d’estudi i en 

l’escala més gran disponible en cada cas. Se’n detalla una 

relació a la taula 2.1-1. 

 

  

 

 

 

 

 
 
  

La línia de costa és el resultat 

de l’acció dels diferents 

agents modeladors i és on es 

materialitza la problemàtica 

en estudi. 
  

 
[interès] 

 

 

 

 

 

 

 
[metodologia] 

 
  

L’evolució de la línia de 

costa s’ha obtingut dibui-

xant-ne la posició sobre orto-

fotos pertanyents a diferents 

anys. 
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__  

Any Autor del vol fotogramètric Escala Data dels fulls utilitzats 

1946 U.S. Department of Defense (1) 1:510.0000  
1956 U.S. Department of Defense (2) 1:5.000  
1977 [diversos] (3) 1:4.513 juny i agost 
1984-85 IGN (4) 1:4.513 setembre i octubre de 1984 i setembre de 1985 
1990 ICGC (5) 1:25.000 maig, juny i juliol 
1993 ICGC (5) 1:25.000 juliol i agost 
1994 ICGC (6) 1:5.000 juny 
1996 ICGC (5) 1:25.000 setembre 
2000 ICGC (6) 1:5.000 setembre 
2004 ICGC (6) 1:5.000 juny 
2006 ICGC (6) 1:5.000 maig 
2008 ICGC (6) 1:5.000 28 de juny 
2009 ICGC (6) 1:2.500 maig, juny i agost 
2010 ICGC (6) 1:2.500 març, juny, juliol i octubre 
2011 ICGC (6) 1:2.500 maig, agost i setembre 
2012 ICGC (6) 1:2.500 maig i juny 

(1) “Vol americà”, sèrie A. Disponible a l’ICGC [7]. 

(2) “Vol americà”, sèrie B. Disponible a l’ICGC [7]. 

(3) “Vuelo Fotogramétrico Nacional Interministerial” (1973-1986).  Realitzat per: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda i 
Instituto Geográfico y Catastral (actualment, IGN). Fotografies disponibles a l’IGN [8]. Ortofoto construïda expressament per Oriol Botey i Gil. 

(4) “Vuelo Nacional” (1984-1985). Fotografies disponibles a l’IGN [8]. Ortofoto construïda expressament per Oriol Botey i Gil. 

(5) Per als vols de l’ICGC [7] a escala 1:25.000, l’àrea d’estudi correspon als següents fulls dels ortofotomapes: 75-29, 75-30, 76-28, 76-29 i 77-28. 

(6) Per als vols de l’ICGC [7] a escala 1:2.500 o 1:5.000, l’àrea d’estudi correspon als següents fulls dels ortofotomapes: 298-116, 298-117, 299-115,  
299-116, 299-117, 300-114, 300-115, 300-116, 301-113, 301-114, 301-115, 302-113, 302-114, 302-115, 303-112, 303-113, 303-114, 304-111, 304-112, 304-
113, 305-111 i 305-112. 

 
Taula 2.1-1. Relació dels vols fotogramètrics existents per a l’àrea d’estudi 
font: Elaboració pròpia 
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La representació de les diferents posicions de la línia de 

costa al llarg dels anys permet identificar zones amb una 

tendència definida. Així, a la figura 2.1-1 pot observar-se 

fàcilment com les platges de llevant del port d’Arenys de 

Mar (Cavaió i Canet, figura 2.1-2), les de Calella (Garbí i 

Gran de Calella, figura 2.1-3), i la de Malgrat de Mar 

(Malgrat Centre, figura 2.1-5) presenten una tendència 

d’avanç de la línia de costa o acreció. 

Per contra, la zona sud de la platja de Santa Susanna (fi-

gura 2.1-4) i el delta de la Tordera (figura 2.1-6) pateixen 

un retrocés continuat de la línia de costa. 

I intercalades, es troben zones amb un comportament 

estable, com són les platges dels entorns de Sant Pol de 

Mar, les platges de Pineda de Mar i les platges de llevant 

de Santa Susanna. 

Per donar ordres de magnitud d’aquests canvis, mesu-

rant en cada zona perpendicularment a la costa, s’obser-

ven avançaments del front de platja d’entre 40 i 100 me-

tres a les platges de llevant del port d’Arenys, d’entre 20 

i 50 metres a les de Calella, i d’entre 40 i 50 metres a les 

platges de Malgrat de Mar. Per contra, els retrocessos al 

sud de Santa Susanna són d’entre 35 i 100 metres, i de 

fins a 180 metres al delta de la Tordera. 

 

Aquestes dinàmiques s’il·lustren amb les posicions de la 

línia de costa als anys 1946 i 2013. Aquestes dues posici-

ons es corresponen bé amb les dues situacions extremes 

a cada tram. És a dir, els canvis en la línia de costa al llarg 

de les darreres dècades han quedat circumscrits a la 

zona que delimiten. 

 
 

 

 
Figura 2.1-1. Línia de costa als anys 1946 (vermell) i 2013 (blau) 
font: Elaboració pròpia amb Google Earth a partir de les corresponents ortofotos disponibles a l’ICGC [7]. 

 

[resultats] 

 
  

En el tram de costa d’estudi, 

poden identificar-se zones 

amb una tendència definida: 

les platges de llevant del port 

d’Arenys, les de Calella i les 

de Malgrat de Mar, a avan-

çar; i les del sud de Santa Su-

sanna i el delta de la Tordera, 

a retrocedir. 
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Figura 2.1-2. Avanç de la línia de costa entre els anys 1946 i 2013 a les platges de llevant 

del port d’Arenys de Mar 
 

Figura 2.1-4. Retrocés de la línia de costa entre els anys 1946 i 2013 a les platges del sud 
de Santa Susanna 

 

 

 
Figura 2.1-3. Avanç de la línia de costa entre els anys 1946 i 2013 a les platges de Calella 

 
Figura 2.1-5. Avanç de la línia de costa entre els anys 1946 i 2013 a les platges de Malgrat 

de Mar 
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Figura 2.1-6. Retrocés de la línia de costa entre els anys 1946 i 2013 

al delta de la Tordera 

 

 

D’aquestes posicions de la línia de costa al llarg dels anys, 

en deriva la corba de la figura 2.1-7, on es representen 

les variacions en la superfície de platja emergida en re-

ferència a l’any 1946. 

Pot ser d’interès recordar que la superfície total de platja 

emergida al tram és de l’ordre de 1137 hectàrees [4], 

comptabilitzades l’any 2004. 

 

Tal i com indica el gràfic (figura 2.1-7), poden identificar-

se cinc etapes de tendència més o menys constant en el 

comportament de la línia de costa: (1) de l’any 1956 al 

1977, amb una situació relativament estable però en va-

lors inferiors als de l’any 1946; (2) del 1977 al 1990, amb 

un guany en superfície de platja emergida; (3) del 1990 

al 1994, on es perd superfície de platja; (4) del 1994 al 

2000, en què es recupera una tendència a l’acreció; i (5) 

a partir de l’any 2000, amb una tendència de nou al re-

trocés. 

 

 

Aquestes variacions de superfície es poden transformar 

fàcilment i a mode estimatiu en volums de sediments as-

sumint, com es fa habitualment, que el perfil de platja 

avança i retrocedeix de forma paral·lela, és a dir, que el 

perfil en si mateix no varia i que el seu moviment descriu 

una mena de paral·lelogram entre una posició inicial i 

una de final. El perfil de platja va adaptant la seva forma 

a l’acció de l’onatge, de manera que hi va havent uns 

transvasaments de sediments al llarg del calat del perfil 
(I). Aquests canvis, però, tenen lloc en els primers metres 

de profunditat, fins a l’anomenada profunditat de tanca-

ment (II). 

Doncs bé, l’esmentada assumpció consisteix, de fet, a 

considerar que aquests transvasaments interns tenen un 

resultat net nul i que, per tant, per efecte de l’adaptació 

del perfil a l’acció de l’onatge, no es guanyen ni es per-

den sediments. 

 

 
  

En l’evolució de la línia de 

costa es poden identificar 

cinc etapes: (1) 1956-1977, 

estabilitat en valors inferiors 

al 1946; (2) 1977-1990, acre-

ció; (3) 1990-1994, erosió; 

(4) 1994-2000, nova acreció; 

i (5) 2000-2013, nova erosió. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(I) [veure pàgina 23] 

 
(II) [veure pàgina 53 per a més de-

talls sobre la hidrodinàmica litoral] 
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Així doncs, la transformació queda descrita matemàtica-

ment com: 
   

∆𝑉 = ∆𝑆 · (𝐵 + ℎ𝑐) (2.1-1) 
   

∆𝑉 Variació en volum (𝑚3) 

∆𝑆 Variació en superfície (𝑚2) 

𝐵 Altura de berma ≅ 2,91 𝑚 [4] 

ℎ𝑐 Profunditat de tancament (“closure”) ≅ 6,90 𝑚 [4] 
   

i si en lloc de prendre els valors exactes d’altura de 

berma (que és la part emergida de la platja) i de profun-

ditat de tancament que proposa el Llibre verd de l’Estat 

de la zona costanera a Catalunya del 2010 [4], es prenen 

uns valors aproximats de 3 i de 7 metres respectivament, 

la transformació de superfície a volum es redueix a una 

simple multiplicació per 10. Afegint un factor de conver-

sió per introduir les dades de superfície en hectàrees: 
   

∆𝑉 = ∆𝑆 · 105 (2.1-2) 
   

∆𝑉 Variació en volum (𝑚3) 

∆𝑆 Variació en superfície (𝐻𝑎) 

 

Amb aquesta senzilla transformació es dedueix que les 

variacions observades, contingudes en l’interval +3/-11 

Ha, corresponen a un +3/-11‰ sobre la superfície total i 

a +0’3/-1’1 Mm3.  
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Figura 2.1-7. Variacions de la superfície de platja emergida respecte a l’any 1946 
font: Elaboració pròpia a partir de les ortofotos disponibles a l’ICGC [7] i del tractament de les fotografies aèries disponibles a l’IGN [8]. 

 

 
  

Les variacions en superfície 

de platja emergida estan con-

tingudes en l’interval +3/-11 

Ha, i corresponen a un +3/ 

-11‰ respecte a la superfície 

total del tram i a +0’3/-1’1 

Mm3. 
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El balanç sedimentari és el 

còmput de totes les entrades 

i sortides de sediments en la 

cel·la sedimentària, en 

aquest cas el tram de costa 

comprès entre Blanes i el 

port d’Arenys de Mar. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) Aquesta dinàmica del transport 

transversal de sediments és la que 

permet, juntament amb la profundi-

tat de tancament, assumir l’avanç i 

el retrocés uniforme del perfil de 

platja per traduir canvis de superfí-

cie en canvis de volum. [veure pà-

gina 21] 
 

 
2.2 

Balanç sedimentari 
  

 
El balanç sedimentari és el còmput de totes les entrades 

i sortides de sediments en la cel·la sedimentària, en 

aquest cas el tram de costa comprès entre Blanes i el 

port d’Arenys de Mar. En ell hi intervenen tres elements 

principals subscrits en tres àmbits geogràfics diferents: 

les aportacions fluvials, l’onatge marítim i la configuració 

costanera. 

 

 

Les aportacions fluvials són l’origen principal de sedi-

ments i en són una font neta. És a dir, els rius i rieres mai 

suposaran una pèrdua de sediments sinó, si és el cas, un 

guany. 

 

L’onatge del mar és el principal agent modelador de la 

costa, i el resultat de la seva incidència sobre la costa de-

pèn tant de l’energia i les característiques de l’onatge 

com de la forma i les característiques de la costa on inci-

deix. 

 

Sigui com sigui, el resultat són uns fluxos de sediments 

que es descomponen en dos components bàsics: el cor-

rent longitudinal i el corrent transversal. 

El corrent longitudinal de sediments és responsable, 

eminentment, de la redistribució al llarg de la costa dels 

sediments que aporten els rius i les rieres. Només serà 

(teòricament) font de guanys o pèrdues de sediments si 

els límits de la cel·la costanera no són tancats i aquest 

corrent té continuïtat des de cel·les adjacents o cap a 

elles. En el cas del tram de costa entre Blanes i el port 

d’Arenys, es considera que el límit de Blanes és tancat i 

que, per tant, no hi ha ni entrades ni sortides de sedi-

ments a través seu. En canvi, el port d’Arenys de Mar sí 

que representa una zona de pas de sediments, i més con-

cretament, de pèrdues. 

A la realitat, però, el corrent longitudinal també pot ge-

nerar pèrdues al llarg de la pròpia cel·la si es troba amb 

obstacles que el desvien cap a mar endins, com poden 

ser espigons o dics d’abric dels ports. 

 

I el corrent transversal de sediments té un doble paper 

en funció de l’estat energètic de l’onatge: bé pot ser ero-

siu i provocar un transvasament de sorres de la part alta 

de la platja cap a la part profunda; o bé pot ser restaura-

dor i recuperar sorres cap a la part alta (I). Tanmateix, les 

dinàmiques d’aquests dos processos tenen efectivitats i 

ritmes molt diferents: l’erosió és molt ràpida i efectiva, i 

pot causar pèrdues de centenars de milers de metres cú-

bics de sediments en tan sols unes hores o uns pocs dies, 

mentre que la restauració requerirà de molts mesos 

d’acció continuada per reposar només part d’aquesta 

pèrdua, atès que no és capaç de recuperar els sediments 

de les parts més profundes. 
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(I) Per a més informació, són les 

conseqüències de l’efecte de difrac-

ció. 

 

I finalment, la configuració de la costa, amb els seus 

trams més rocosos o més arenosos, amb pendents ma-

jors o menors, amb sediments més gruixuts o més fins, 

amb ports esportius i ports comercials, amb espigons i 

dics, ..., etcètera, determinarà molt quins canvis pot in-

duir l’onatge en aquesta costa. Lògicament, una costa ro-

cosa serà molt difícilment erosionable, i en canvi les plat-

ges són molt més sensibles a l’onatge; uns pendents ma-

jors aniran relacionats amb uns sediments més gruixuts 

i viceversa, i donaran lloc a una platja més reflexiva i 

menys dissipativa d’energia –la qual cosa la farà també 

més erosionable; i la presència d’estructures rígides a la 

costa generarà interferències amb l’onatge i els corrents 

costaners que aquest indueix, alterant les seves trajectò-

ries i, per exemple, causant acumulació local de sedi-

ments en les parts abrigades per aquestes estructures i 

erosions localitzades en els límits de la zona abrigada (I). 

 

Per últim, hi ha altres factors que també intervenen en 

el balanç sedimentari, com són les alimentacions o rege-

neracions artificials de platges, els dragatges i el trans-

port eòlic. Aquest últim factor és l’únic que no s’inclou 

en l’estudi. 

 

 
 
 
 

  

Figura 2.2-1. Esquema dels components d’un balanç sedimentari en una cel·la costanera 
font: Modificació d’una imatge publicada en un article [9]. 
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La conca fluvial és la princi-

pal font de sediments per a 

les platges del litoral. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(I) “L’avaluació d’aquest transport 

proper al fons presenta moltes difi-

cultats i la seva quantificació mit-

jançant mesures directes és molt li-

mitada i presenta graus d’incertesa 

molt grans. El nombre de fórmules 

disponibles és també molt elevat, i 

la seva fiabilitat, limitada.” [3] 

 
2.2.1 

––––––––––––––––– Conca fluvial ––––––––––––––––– 

 
La conca fluvial és la principal font de sediments per a les 

platges del litoral, i tot i que se sap que aquests fluxos de 

sediments cap a la costa tenen implicacions importants 

en la pesca costanera, en el manteniment de les instal·la-

cions portuàries, en l’ús lúdic i turístic (és a dir, econò-

mic) de les platges, i en el potencial de propagació o 

d’enterrament de certs contaminants, el cert és que 

menys del 10% dels rius del món han estat estudiats en 

aquest aspecte, i molts dels estudiats han vist finalitza-

des les seves campanyes de mostreig [1]. 

 

 

Els sediments poden ser transportats de dues maneres 

en el riu: per arrossegament de fons o en suspensió. 

Atesa la dificultat de prendre mesures del transport de 

fons (I), el flux de sediments en el riu sovint s’estudia a 

partir de mesures de només la fracció en suspensió. A 

partir d’aquesta, s’estima quina és la fracció de transport 

de fons i, amb ella, la taxa total de transport. 

Doncs bé, el flux de sediments en suspensió és una de les 

propietats més canviants del riu, però hi ha ben poques 

sèries de mesures directes disponibles arreu del món, i 

la majoria correspon a grans rius. Això impossibilita dur 

a terme estudis del conjunt riu-costa a escala regional o 

sub-regional [10]. 

L’escassetat de mesures reals del transport de sediments 

fa que el més habitual sigui que s’estudiï amb models 

analítics que l’estimen a partir del cabal. I atès que els 

models necessiten dades reals per poder ser calibrats i 

que les poques sèries de dades existents de suficient du-

rada i qualitat pertanyen a grans rius, és precisament en 

aquests on s’han desenvolupat els models disponibles. 

 

Això ha fet que la dinàmica dels rius (per exemple) me-

diterranis pel que fa al transport de sediments en sus-

pensió sigui encara una matèria pendent [11]. I és que els 

models han demostrat no ser aplicables en aquests cur-

sos fluvials, principalment per dues causes: l’alta variabi-

litat estacional i la gran torrencialitat típiques d’aquests 

rius; i l’escassetat de mesures reals per calibrar els mo-

dels. La gran pobresa de les dades reals disponibles per 

a aquests rius, tant en la seva distribució espacial com –

sobretot– temporal, fa que, en estudis de llarg termini 

que pretenen caracteritzar el comportament del riu, els 

resultats presentin incerteses de diversos ordres de 

magnitud. [10] 

 

De fet, el caràcter torrencial i estacional és tan determi-

nant que ni tan sols els pocs estudis realitzats en aquests 

rius són extrapolables entre ells, com s’ha pogut veure 

per les discrepàncies entre les observacions fetes en di-

versos d’ells. Com a exemple, pot citar-se precisament la 
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Com que no és possible ob-

tenir una descripció fiable de 

l’evolució històrica del flux 

de sediments a la Tordera ni 

a partir de dades reals ni amb 

models analítics, s’opta per 

estudiar l’aportació sedi-

mentària de forma indirecta 

analitzant l’evolució dels 

factors que la determinen i 

que podrien haver variat. 
  

 
  

Els factors són: la pluviome-

tria, el cabal, l’erosionabili-

tat del sòl i les actuacions an-

tròpiques. 
  

 
(I) “The environmental and anthro-

pogenic factors controlling sedi-

ment delivery to the sea are nume-

rous, intricate and usually difficult 

to quantify.” [10] 

 
(I) Els models, en alguns casos, con-

templen l’acció humana indirecta-

ment incorporant variables com 

l’erosionabilitat del sòl, que es veu 

alterada (entre d’altres) pels usos 

del sòl; però altres actuacions an-

tròpiques com les extraccions 

d’àrids, que tenen un efecte molt 

notable, no hi estan pas presents. 

[veure apartats 2.2.1.3 i 2.2.1.4, pà-

gines 41 i 49 respectivament] 

 
(II) [veure pàgina 12] 

 

Tordera en comparació amb rius del nord d’Àfrica, Israel 

o Austràlia. [11] 

 

Així doncs, per ara no és possible obtenir una descripció 

fiable de l’evolució històrica de l’aportació sedimentària 

de la Tordera a les platges del Maresme a partir dels mo-

dels analítics, i encara menys a partir de mesures reals 

del seu cabal sòlid (càrrega de sediments). Però, és més: 

la Tordera ha experimentat tot un conjunt de canvis en 

el seu curs i en la seva conca que no estan pas contem-

plats en els models analítics, de manera que, encara que 

se’n disposés d’un adequat per a aquest riu, els seus re-

sultats no serien vàlids. (I)  

 

En resum, la taxa de transport de sediments a la Tordera 

és un paràmetre del balanç sedimentari que presenta 

grans incerteses en les seves estimacions analítiques, tot 

i que això no hauria de ser necessàriament un problema 

tenint en compte que l’objectiu és avaluar els canvis que 

hi hagi pogut haver en el flux de sediments, i no pas el 

seu valor absolut. Tanmateix, el que sí que és un pro-

blema és que els models presenten errors no constants, 

sobretot perquè no recullen alteracions importants pro-

duïdes en les seves condicions de contorn.  En conse-

qüència, i considerant el caràcter qualitatiu d’aquest es-

tudi, s’opta per estudiar les aportacions de sediments 

del riu de forma indirecta mitjançant l’avaluació dels fac-

tors que el determinen. (II) 

 

De fet, no es tracta ben bé d’analitzar tots els factors que 

determinen el flux de sediments en el riu, sinó tots 

aquells susceptibles d’haver canviat al llarg de 50 anys. 

És a dir, per exemple, factors tan importants com el re-

lleu i el pendent de la conca, la geologia i la composició 

del sòl, o d’altres que és de suposar que no han canviat 

perceptiblement, no permetran pas explicar canvis en la 

dinàmica del balanç sedimentari. 

 

 

Per tant, amb tot, l’evolució del flux de sediments a la 

Tordera al llarg dels darrers 50 anys s’estudia amb la plu-

viometria i el cabal, per avaluar la capacitat de transport 

de sediments; i amb l’erosionabilitat del sòl de la conca i 

les actuacions antròpiques o humanes dutes a terme al 

curs fluvial, per avaluar la disponibilitat de sediments. 
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[metodologia] 

 

 

 
[interès] 

 
  

La pluja és l’origen de l’ai-

gua que circula pels cursos 

fluvials i de les seves crescu-

des, però alhora és un agent 

erosiu del sòl i de transport 

dels sediments fins al riu. 

A més, la concentració de les 

precipitacions en un període 

curt de temps pot disminuir 

l’efectivitat dels escolaments 

superficials en aportació de 

sediments al riu. 
  

 

 
(I) Els processos d’erosió de les ro-

ques poden ser de dues menes: me-

cànics o químics. Els primers no-

més alteren la integritat física de la 

roca, convertint-la progressivament 

en un conjunt de partícules cada 

cop més petites; els segons alteren 

la seva composició química, des-

component els seus constituents en 

nous compostos químics. [12] 

 

 
2.2.1.1 

– Pluviometria – 

 
La pluja és l’origen de l’aigua que circula pels cursos flu-

vials i de les seves crescudes, però alhora és un agent 

erosiu del sòl i és l’agent que, a través dels escolaments 

superficials, mobilitza els sediments disponibles en su-

perfície fins al riu. L’impacte de les gotes de pluja dis-

grega i allibera partícules del sòl, i l’escolament superfi-

cial que la mateixa pluja genera transporta aquestes par-

tícules cap al curs fluvial, alhora que causa més erosió al 

seu pas. Són dos dels mecanismes naturals d’erosió me-

cànica (I) més importants a la conca. [2] 

 

A més, la distribució temporal de les precipitacions, con-

cretament la seva concentració, pot donar lloc al feno-

men d’exhauriment dels sediments. La dinàmica dels se-

diments pot entendre’s com la successió de dues fases: 

en una primera fase preparativa, l’erosió predomina so-

bre el transport i es van acumulant sediments disgregats 

en superfície; en una segona fase de mobilització, l’esco-

lament superficial provocat per les precipitacions fa arri-

bar aquests sediments fins a la xarxa de drenatge, fins als 

rius. Això fa que, en cas de pluges seguides, els escola-

ments que generen siguin cada cop més pobres en sedi-

ments perquè no hi ha hagut temps suficient per a què 

se’n generessin de nous: s’han exhaurit. [11] 

__ 

 

Així doncs, hi ha dos aspectes a avaluar en la pluviome-

tria: la seva capacitat erosiva i de transport, i la seva con-

centració temporal. 

 

La capacitat erosiva i de transport s’ha estudiat en dos 

aspectes: la mitjana, com a règim habitual que es dóna 

en la immensa majoria dels episodis de pluja; i els mà-

xims, ja que la seva gran força contraresta les escasses 

ocasions en què tenen lloc. 

Per al règim normal, s’estudia la mitjana anual de la pre-

cipitació total acumulada en 24 hores (PPT24h); i per al 

règim extremal, els primer, segon i tercer màxims anuals 

de la PPT24h. 

 

I la concentració de les precipitacions s’analitza compa-

rant el nombre anual de dies de pluja amb el nombre 

anual d’episodis de pluja, entenent per episodi de pluja 

la successió d’un o més dies consecutius de precipitació 

no nul·la. Així, si la distància entre un nombre i l’altre 

augmenta (entre les dues corbes corresponents), signi-

fica que les pluges es concentren i que, per tant, l’efecti-

vitat dels escolaments superficials pel que fa a aportació 

de sediments al riu sigui probablement menor. 

 

 

A causa de la seva accidentada orografia, Catalunya pre-

senta una variabilitat climàtica molt gran. Això fa que zo-

nes molt properes puguin presentar diferències signifi- 
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catives en la seva meteorologia i en el seu clima, i impos-

sibilita la generalització climàtica. [13] [14] Per aquest mo-

tiu, s’han volgut estudiar les sèries pluviomètriques de 

diferents observatoris de la conca. 

 

S’han pogut aconseguir les sèries de quatre poblacions: 

Santa Maria de Palautordera (1950-2012), Sant Celoni 

(1940-2011), Breda (1932-1963 i 1977-2009) i Tordera 

(1953-2004). Les seves sèries de precipitació diària han 

estat facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC), i corresponen (per a cada població) a diverses es-

tacions que s’han anat substituint al llarg del temps. Són 

sèries de dades molt contínues i revisades tant pel SMC 

com per l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMet). 

Per a cada població, s’han concatenat les sèries (I) i, pels 

càlculs a què se sotmeten aquestes dades, no és neces-

sària cap mena de transformació o adequació d’aquestes 

pel fet de no pertànyer exactament a una mateixa esta-

ció, ja que les estacions agregades no estan excessiva-

ment allunyades i les petites discrepàncies que puguin 

presentar no seran importants per als resultats.  

__ 

 

Els resultats mostren que, tal i com ja indicaven altres 

estudis [13] [14] [15] [10], la pluviometria no presenta tendèn-

cies clares. Si bé sí que sembla evident a simple vista que 

hi ha una major concentració dels màxims de les sèries a 

les primeres dècades, la tendència dels màxims anuals 

de PPT24h només és lleugerament decreixent, sense que 

arribi a ser estadísticament significativa. El mateix passa  

Estació 

 

Sta. M. de Palautordera – El Remei  Sant Celoni - Sot de les Granotes 
Codi VR076  VR086 
Data d’alta 01/05/1950  01/03/1970 
Data de baixa 31/12/1984  31/01/2011 
X UTM 452988  457500 
Y UTM 4616889  4615806 
Coord ETRS89 41º42’1.98681”N 2º26’1.88814”E  41º41’27.78562”N 2º29’17.78562”E 
    
Estació Sta. M. de P. – C/ de l’Hospital  Breda - Viver forestal 
Codi VR078  SV004 
Data d’alta 01/03/1977  01/07/1932 
Data de baixa 31/12/2012  31/01/1963 
X UTM 453871  464143 
Y UTM 4616155  4619724 
Coord ETRS89 41º41’38.37363”N 2º26’40.29549”E  41º43’36.00432”N 2º34’3.89853”E 
    
Estació Sant Celoni - 4  Breda – C/ Joan XXIII 
Codi VR084  SV002 
Data d’alta 01/04/1940  01/01/1977 
Data de baixa 31/03/1956  31/07/2009 
X UTM 457997  463624 
Y UTM 4615748  4622666 
Coord ETRS89 41º41’26.00006”N 2º29’38.89217”E  41º45’11.31244”N 2º33’40.7865”E 
    
Estació Sant Celoni - 5  Tordera - 3 
Codi VR085  MA059 
Data d’alta 01/04/1956  01/11/1953 
Data de baixa 30/09/1969  30/10/2004 
X UTM 457768  476424 
Y UTM 4615574  4616589 
Coord ETRS89 41º41’20.31453”N 2º29’29.03038”E  41º41’56.00607”N 2º42’55.91223”E 

* Les coordenades indicades són valors oficials aproximats, referenciades al fus UTM 31N i al sistema ED50. 
** “Coord ETRS89” és la conversió de les coordenades UTM oficials a coordenades geogràfiques ETRS89. 

Taula 2.2.1.1-1. Relació de les estacions meteorològiques estudiades 
font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya [16] 

https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B042'02.0%22N+2%C2%B026'01.9%22E/@41.7005519,2.4338578,548m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B041'27.8%22N+2%C2%B029'17.8%22E/@41.6910516,2.4882738,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B041'38.4%22N+2%C2%B026'40.3%22E/@41.6939927,2.4445265,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B043'36.0%22N+2%C2%B034'03.9%22E/@41.7266679,2.5677496,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B041'26.0%22N+2%C2%B029'38.9%22E/@41.6905556,2.4941367,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B045'11.3%22N+2%C2%B033'40.8%22E/@41.7531423,2.5613296,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B041'20.3%22N+2%C2%B029'29.0%22E/@41.6889763,2.4913973,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B041'56.0%22N+2%C2%B042'55.9%22E/@41.6988906,2.7155312,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=cacat
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amb els segons màxims anuals i els tercers, podent ob-

servar que aquesta dèbil tendència encara es debilita 

més. 

 

Aquest comportament estable també és fàcilment ob-

servable en la mitjana anual de la PPT24h, on no es de-

tecten canvis clars en la durada de les seqüències d’anys 

consecutius per sobre o per sota de la mitjana, ni es de-

tecten anys que, per la seva elevada o escassa precipita-

ció, destaquin en el global de la sèrie de dades. 

 

L’estudi de la concentració de les precipitacions tampoc 

apunta a cap tendència. La seva evolució és oscil·latòria 

en el temps i variable en l’espai. És més, sovint presenta 

un comportament oposat al que hauria de presentar 

d’acord amb la resposta de la línia de costa, la qual cosa 

porta a pensar que no és un factor important en el trans-

port de sediments al curs fluvial o que, com a mínim, al-

tres factors són molt més determinants i n’eclipsen 

l’efecte. 

 

Finalment, també es pot afirmar que el comportament 

de les precipitacions enregistrat per les diferents estaci-

ons meteorològiques estudiades és força similar i que no 

presenta, per tant, diferències importants en les distin-

tes zones geogràfiques de la conca fluvial. 

 

 

Així doncs, l’únic aspecte possiblement interessant de 

l’evolució de la pluviometria al llarg de les últimes dèca-

des és la concentració dels màxims de la PPT24h al prin-

cipi del període, que hauria de traduir-se en menor pro-

ducció i menor transport de sediments des d’aleshores. 

Cap altre dels aspectes estudiats indica canvis de ten-

dència notables. 

  

 

[resultats] 

 
(I) En els pocs períodes en què dues 

estacions s’han solapat, s’ha adop-

tat el valor mitjà de PPT24h. 

 
  

S’estudien dues propietats de 

la pluviometria: la seva capa-

citat erosiva i de transport, i 

la seva concentració tempo-

ral. La primera, mitjançant la 

mitjana anual de la PPT24h i 

mitjançant els tres màxims 

anuals; la segona, comparant 

el nombre anual de dies de 

pluja amb el d’episodis, en-

tenent per episodi la succes-

sió d’un o més dies consecu-

tius de pluja. 
  

 
  

L’únic aspecte possiblement 

interessant de l’evolució de 

la pluviometria és la concen-

tració dels màxims de la 

PPT24h a les primeres dèca-

des. 
  

 
(*) En els gràfics de les següents 

pàgines, no es mostren els resultats 

per a la població de Tordera perquè 

la seva importància és mínima: en 

el tram baix de la Tordera no hi ha 

cap afluent d’entitat que pugui 

aportar quantitats significatives de 

sediments. [veure pàgines 13 i 35] 
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Figura 2.2.1.1-1. Anàlisi de la pluviometria a Santa Maria de Palautordera. De dalt a baix: dades i estudi de màxims; estudi de mitjanes; i estudi de la concentració de les precipitacions. 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de precipitació diària cedits pel Servei Meteorològic de Catalunya [16]. 
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Figura 2.2.1.1-2. Anàlisi de la pluviometria a Sant Celoni. De dalt a baix: dades i estudi de màxims; estudi de mitjanes; i estudi de la concentració de les precipitacions. 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de precipitació diària cedits pel Servei Meteorològic de Catalunya [16]. 
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Figura 2.2.1.1-3. Anàlisi de la pluviometria a Breda. De dalt a baix: dades i estudi de màxims; estudi de mitjanes; i estudi de la concentració de les precipitacions. 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de precipitació diària cedits pel Servei Meteorològic de Catalunya [16]. 
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2.2.1.2 

– Cabal – 

 
El cabal no només és el resultat d’un fenomen meteoro-

lògic com les pluges, sinó que al llarg del curs fluvial il·lus-

tra també l’acció d’altres factors com la regulació dels 

rius amb preses, les diferents alteracions o intercepcions 

dels escolaments superficials –eminentment en zones 

urbanitzades– o l’explotació tant de les aigües superfici-

als com de les subterrànies. Per tant, l’estudi del cabal 

permet avaluar quina és la traducció efectiva de les pre-

cipitacions en flux d’aigua en el riu. 

 

 

En el cas de la Tordera, la regulació del riu és mínima, ja 

que només existeix la presa del pantà de Santa Fe del 

Montseny, i les derivacions d’aigües superficials ja que-

den contemplades en les diferents estacions d’afora-

ment (on es mesuren els cabals), però en canvi l’explota-

ció de les aigües subterrànies sí que és un factor de gran 

importància a la conca [10] [2] [17]. Els aqüífers de la conca 

tenen una relació molt estreta amb el riu, i cabals i nivells 

piezomètrics (nivell d’aigua als aqüífers) estan íntima-

ment lligats [17] [2]. L’explotació de les aigües subterrànies 

és notable a la Batllòria (Sant Celoni), a Gualba i a Breda, 

però sobretot a Hostalric i molt especialment a Tordera, 

on no només es deu a un ús industrial sinó que també, i 

en una proporció important, al subministrament d’aigua 

potable a la Costa Brava sud [2]. 

 

Segons es desprèn de les poques comprovacions fetes al 

llarg de les darreres dècades, els nivells piezomètrics van 

disminuir fortament als anys 80, van recuperar-se a mit-

jan anys 90 i des d’aleshores semblen relativament esta-

bles [2]. Convé insistir, però, en què hi ha molt poques 

dades sobre les quals basar aquestes conclusions i que 

les estimacions sobre l’explotació de les aigües subterrà-

nies a la conca són motiu de gran controvèrsia [10]. 

 

Sigui com sigui, el problema és que, com que els aqüífers 

de la Tordera estan connectats al riu, si els nivells piezo-

mètrics són excessivament baixos a causa d’una sobre-

explotació de les aigües subterrànies (com sembla ser el 

cas en diversos trams del riu), el riu esdevé influent i perd 

part del seu cabal per recarregar els aqüífers i recuperar-

ne els nivells [17]. 

 

Altres efectes sobre la proporció d’aigua de pluja que ar-

riba al riu tenen a veure amb la cobertura del sòl o el seu 

ús. Per exemple, un augment de la superfície forestal o 

de la massa vegetal, augmenta el que s’anomena “eva-

potranspiració”, que és l’aigua evaporada del sòl per 

evaporació superficial o per la transpiració vegetal (I), la 

qual cosa redueix la recàrrega dels aqüífers i en depri-

meix els nivells d’aigua [17]. Un altre canvi en la cobertura 

del sòl pot ser un augment de la superfície urbanitzada, 

que redueix la superfície en què l’aigua de la pluja o dels 

 

 

 

 

 

 

 
 

[interès] 

 
  

L’estudi del cabal permet 

avaluar quina és la traducció 

efectiva de les precipitacions 

en flux d’aigua en el riu. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) Les plantes evaporen grans quan-

titats d’aigua a través de les seves 

parts aèries per tres motius princi-

pals: (1) el diòxid de carboni –que 

intervé en la fotosíntesi– necessita 

estar en dissolució per entrar en les 

cèl·lules; (2) la transpiració facilita 

l’ascensió de l’aigua absorbida per 

les arrels; i (3) l’evaporació és un 

mitjà d’alliberació de calor, de ma-

nera que la transpiració és una ma-

nera de refrigerar la planta. [18] 
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escolaments superficials pot infiltrar-se cap als aqüífers 
[10]. (I) 

__ 

 

Els majors cabals són, lògicament, els que presenten una 

capacitat de transport de sediments més gran, però es 

donen en una proporció molt petita del temps. En canvi, 

els cabals menors, tot i tenir una capacitat de transport 

molt més reduïda, estan presents durant la immensa 

majoria del temps i el llindar de moviment (II) del trans-

port de fons (predominant en cabals baixos) és molt in-

ferior al del transport en suspensió (predominant en ca-

bals alts) [19] [20]. 

 

Per aquest motiu, l’estudi dels cabals (similarment a la 

pluviometria) s’articula en tres nivells: un règim “d’avin-

guda”, que incorpora el 20% dels cabals més grans de la 

sèrie; un règim “base”, per oposició al d’avinguda i amb 

el 80% dels cabals menors; i un nivell global, que incor-

pora els dos règims. 

 

Tant per a l’anàlisi global com per a l’estudi del règim 

base, es calculen mitjanes anuals i se’n fa una regressió 

lineal simple a tall de síntesi. També s’il·lustra la mitjana 

de tot el període d’estudi com a base comparativa per a 

les mitjanes anuals. I per al règim d’avinguda, es recons-

trueix l’evolució del primer, del segon i del tercer màxim 

de cada any i es fa una regressió lineal simple per a ca-

dascuna de les tres corbes per sintetitzar-ne la tendència 

general. 

En tots els càlculs que es realitzen amb les dades de ca-

bals, s’exigeix un mínim del 50% de les dades que hauria 

d’involucrar el càlcul en qüestió. És a dir, per exemple: 

una mitjana anual només es calcula si es disposa d’un mí-

nim del 50% dels cabals mitjans diaris d’aquell any; una 

mitjana mensual, només si es disposa d’un mínim del 

50% dels d’aquell mes; etcètera. 

 

 

Les sèries de cabals mitjans diaris es reconstrueixen a 

partir d’edicions impreses de resums anuals d’afora-

ments, realitzats per l’organisme públic espanyol corres-

ponent a l’època [21] [22] i, més tard, per la Generalitat de 

Catalunya [23] [24]; i a partir de les sèries proporcionades 

per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), tant via sol·lici-

tud expressa [25] com via l’aplicació informàtica disponi-

ble a la seva pàgina web [26]. 

 

Les estacions d’aforament (III) incloses són: la Llavina 

(1960-2011), al poble del Montseny; Sant Celoni (1960-

2015); Garduix (1966-2011), a la riera d’Arbúcies al seu 

pas per Hostalric; Riera de Santa Coloma (de Farners) 

(1985-2011), prop de la seva desembocadura a la Tor-

dera al terme municipal de Fogars de la Selva; i Can Simó 

(1984-2015) i Can Serra (1967-1995), al terme municipal 

de Fogars de la Selva. 

 

L’estació de la Llavina comptabilitza la meitat alta del 

curs superior de la Tordera. Proporciona dades de gran 

qualitat, i la seva sèrie està gairebé completa: només 

 

(I) El següent apartat (2.2.1.3, pàg. 

41) centra l’atenció en tots aquests 

efectes relacionats amb canvis en la 

cobertura o en els usos del sòl. 

 
[metodologia] 

 
  

L’estudi dels cabals s’arti-

cula en tres nivells: un règim 

“d’avinguda”, que vol il·lus-

trar aquells cabals de mà-

xima capacitat de transport 

però d’escassa ocurrència; 

un règim “base”, que vol 

analitzar aquells cabals que, 

tot i tenir una força molt me-

nor, estan presents en la im-

mensa majoria del temps; i 

un nivell global, que incor-

pora els dos règims. 
  

 

 
(III) Les estacions d’aforament són 

instal·lacions situades en corrents 

d’aigua dotades de dispositius que 

en mesuren el cabal i el nivell. 

 

 
(II) El llindar de moviment és la ve-

locitat mínima de l’aigua necessà-

ria per començar a moure i trans-

portar sediments. 
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presenta discontinuïtats als anys 1968 (però se’n propor-

cionen mitjanes mensuals), 2000 i 2005. 

La de Sant Celoni, que recull tot el curs superior i la riera 

de Vallgorguina, es pot considerar prou fiable per al rè-

gim mitjà, tot i que ocasionalment pateix problemes 

d’aterrament causats, principalment, per la proximitat 

de la desembocadura de la riera de Vallgorguina, aigües 

amunt. La seva sèrie és també bastant completa, i pre-

senta discontinuïtats només entre els anys 1967 i 1969 

inclosos (però també se’n proporcionen mitjanes men-

suals), el 1972 i el 1992. 

L’estació de Garduix també funciona raonablement bé, 

encara que es troba en una zona morfodinàmicament 

molt activa (I). La seva és una altra sèrie força completa 

amb falta de dades només als anys 1969, 1984 i 2000. 

En canvi, les estacions de Santa Coloma, Can Simó i Can 

Serra presenten greus problemes de descalçament i de 

filtracions a través del llit fluvial, per bé que la de Can 

Simó és lleugerament millor. Les seves dades han estat 

revisades per l’ACA, però la seva verificació i correcció és 

limitada i difícil. A més, les seves sèries són les més dis-

contínues: Santa Coloma només té dades dels anys 1985-

1986 i 2000-2011; Can Serra, dels anys 1967-1968, 1970-

1982, 1984 i 1993-1994; i Can Simó té una sèrie completa 

però curta entre els anys 1996 i 2015.  

 

Les estacions de Can Serra i de Can Simó són les que es 

troben més aigües avall i pot considerar-se que compu-

ten la pràctica totalitat de l’aportació hídrica de la conca, 

doncs més avall la conca és molt estreta i no hi ha cap 

afluent de mínima entitat [2]. Per aquest motiu, i atès que 

l’estació de Can Simó va substituir la de Can Serra 

(aquesta, de fet, ja ha quedat absolutament enterrada), 

les seves sèries s’estudien com una de sola, concatenant-

les. 

Estació  La Llavina  Riera de Santa Coloma 
Codi  26  81 
Localització  Tordera a Montseny  Riera de Sta. C. de Farners a Fogars 
Sup. drenada  48 km2  324,7 km2 
Alçada  348 m  60 m 
UTM  X=450020 Y=4622680  X=472535 Y=4621840 
Coord ETRS89  41º45'9.10131"N 2º23'51.72797"E  41º44'45.82044"N 2º40'6.78155"E 
     
Estació  Sant Celoni  Can Serra 
Codi  15  62 
Localització  Tordera a Sant Celoni  Tordera a Fogars de la Selva 
Sup. drenada  125 km2  802 km2 
Alçada  120 m  35 m 
UTM  X=457640 Y=4614600  X=475860  Y=4618520 
Coord ETRS89  41º40'48.70851"N 2º29'23.74256"E  41º42'58.55833"N 2º42'31.22869"E 
     
Estació  Garduix  Can Simó 
Codi  56  89 
Localització  Riera d’Arbúcies a Hostalric  Tordera a Fogars de la Selva 
Sup. drenada  110 km2  - 
Alçada  119 m  45 m 
UTM  X=466800 Y=4623400  X=474675 Y=4621100 
Coord ETRS89  41º45'35.61353"N 2º35'58.16278"E  41º44'22.08228"N 2º41'39.55008"E 

* Les coordenades indicades són valors oficials aproximats, referenciades al fus UTM 31N i al sistema ED50. 
** “Coord ETRS89” és la conversió de les coordenades UTM oficials a coordenades geogràfiques ETRS89. 

Taula 2.2.1.2-1. Relació de les estacions d’aforament de la conca 
font: Elaboració pròpia a partir de dades procedents de l’ACA [2] i de la Generalitat de Catalunya [23] [24]. 

 
(I) Que la zona on s’assenta l’esta-

ció d’aforament de Garduix sigui 

“morfodinàmicament molt activa” 

significa que es troba en un entorn 

mòbil i en constant canvi sota l’ac-

ció del corrent d’aigua. Això difi-

culta l’estabilitat de l’estació i 

l’exactitud de les mesures. 

https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B045'09.1%22N+2%C2%B023'51.7%22E/@41.7525281,2.3977022,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B044'45.8%22N+2%C2%B040'06.8%22E/@41.7460612,2.6685504,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B040'48.7%22N+2%C2%B029'23.7%22E/@41.6801968,2.4899285,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B042'58.6%22N+2%C2%B042'31.2%22E/@41.7162662,2.7086746,577m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B045'35.6%22N+2%C2%B035'58.2%22E/@41.7598926,2.5994897,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.cat/maps/place/41%C2%B044'22.1%22N+2%C2%B041'39.5%22E/@41.7394673,2.6943195,576m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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Tot i que aquesta sèrie ja comptabilitza tota la conca i, 

per tant, ja serviria per representar l’efecte del cabal en 

l’aportació sedimentària de la Tordera a la seva desem-

bocadura, la resta d’estacions d’aforament són interes-

sants per dos motius. 

D’una banda, la limitada qualitat de les dades de Can 

Serra i Can Simó fa que no estigui de més estudiar les 

diferents subconques i veure si les seves sèries de cabals 

concorden. D’una altra, aquest estudi de les subconques 

permet desglossar espacialment el comportament dels 

cabals al llarg de les dècades i identificar quin és l’origen 

geogràfic dels canvis que hi pugui haver hagut. 

 

Aquesta anàlisi espacial és important perquè una altera-

ció en els cabals no es traduirà de la mateixa manera en 

canvis en l’aportació sedimentària en funció de la sub-

conca de què es tracti: una reducció dels cabals a Vall-

gorguina, per exemple, serà poc important perquè po-

dria disminuir la disponibilitat d’uns sediments massa 

gruixuts per a les platges; en canvi, si passés a la sub-

conca de Santa Coloma de Farners, el seu impacte podria 

ser molt més sensible, ja que els sediments d’aquesta 

subconca sí que són d’una mida adequada per a les plat-

ges. 

__ 

 

De fet, els resultats mostren una disminució clara en la 

magnitud de les avingudes, particularment a la subconca 

d’Arbúcies. Si bé els resultats obtinguts amb l’estudi de 

l’evolució dels cabals a la Tordera són molts semblants 

als obtinguts amb l’estudi de la pluviometria a la conca, 

en aquest cas el règim extremal i el règim base es dife-

rencien una mica més. 

 

La tendència global és només lleugerament negativa, 

sense poder-se considerar estadísticament significativa, 

però el percentil 98% de les diferents etapes identifica-

des en l’evolució de la línia de costa (I) mostra un descens 

de més del 50% entre la primera i l’última etapa. I és que, 

en aquest cas, la concentració dels màxims de la sèrie en 

les primeres dècades és més accentuada. 

 

I en aquest fet, la subconca d’Arbúcies sembla haver-hi 

tingut un pes significatiu. En canvi, aquesta reducció és 

molt menys clara al curs alt i mitjà del riu (estacions 

d’aforament de la Llavina i de Sant Celoni), i no és com-

provable a la subconca de Santa Coloma de Farners per 

no existir dades suficients. 

 

En conclusió, el règim base de cabals sembla estable al 

llarg del període d’estudi i en les diferents subconques, 

però, en canvi, el règim d’avinguda presenta una reduc-

ció notable des de principis dels anys 80, especialment 

detectable a la subconca d’Arbúcies. I aquest fet és relle-

vant perquè es tracta d’una de les principals fonts de se-

diments que, per la seva mida, són susceptibles d’acabar 

a les platges del Maresme, de manera que una reducció 

en la força de les avingudes en aquesta zona hauria de 

traduir-se en una disminució de l’arribada de sediments 

a la costa, sempre que la seva disponibilitat fos suficient. 

(*)
 El sistema de coordenades geo-

gràfiques ETRS89 és el sistema 

oficial a Europa des del 2007, i és 

molt semblant al sistema WSG84, 

natiu del GPS i utilitzat, per exem-

ple, en plataformes com Google 

Maps. 

L’ED50 era es sistema oficial ante-

rior. 

 
(I) [veure pàgines 21 i 22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

El règim base no sembla ha-

ver canviat, però sí la magni-

tud de les avingudes, especi-

alment a la subconca d’Ar-

búcies. 

Això podria implicar una 

disminució del flux de sedi-

ments cap a les platges del 

Maresme. 
  

 
[resultats] 
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Figura 2.2.1.2-1. Anàlisi dels cabals mitjans diaris de la sèrie Can Serra – Can Simó. De dalt a baix: anàlisi global; règim base; i règim d’avinguda. 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de cabals mitjans diaris cedits per l’Institut d’Estadística de Catalunya [21] [22] [23] [24] i per l’Agència Catalana de l’Aigua [25] [26]. 
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Figura 2.2.1.2-2. Sèrie de cabals mitjans diaris a l’estació d’aforament de La Llavina 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de cabals mitjans diaris cedits per l’Institut d’Estadística de Catalunya [21] [22] [23] [24] i per l’Agència Catalana de l’Aigua [25] [26]. 

Figura 2.2.1.2-3. Sèrie de cabals mitjans diaris a l’estació d’aforament de Sant Celoni 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de cabals mitjans diaris cedits per l’Institut d’Estadística de Catalunya [21] [22] [23] [24] i per l’Agència Catalana de l’Aigua [25] [26]. 
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Figura 2.2.1.2-4. Sèrie de cabals mitjans diaris a l’estació d’aforament de Garduix 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de cabals mitjans diaris cedits per l’Institut d’Estadística de Catalunya [21] [22] [23] [24] i per l’Agència Catalana de l’Aigua [25] [26]. 

Figura 2.2.1.2-5. Sèrie de cabals mitjans diaris a l’estació d’aforament de la Riera de Santa Coloma 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres de cabals mitjans diaris cedits per l’Institut d’Estadística de Catalunya [21] [22] [23] [24] i per l’Agència Catalana de l’Aigua [25] [26]. 
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2.2.1.3 

_              Erosionabilitat del sòl              _ 

i actuacions antròpiques a la conca 

 
Si la pluviometria s’ha utilitzat com un indicador de la ca-

pacitat de transport bruta, i els cabals com un de la ca-

pacitat neta, l’erosionabilitat del sòl i les actuacions an-

tròpiques pretenen ser un indicador de la disponibilitat 

de sediments a la conca que permeti, qualitativament, 

traduir la capacitat neta de transport en transport real 

de sediments. 

 

Tenint en compte que es busca descriure els canvis que 

s’hagin pogut produir a la conca en els darrers 50 anys, 

l’erosionabilitat del sòl es redueix principalment a cober-

tura del sòl, perquè la resta de factors que la determi-

nen, com l’orografia (el relleu), la litologia (el tipus de ro-

ques) i la geologia (l’estructura del subsòl) [2], no són as-

pectes canviants. 

 

La cobertura del sòl té efectes múltiples i sovint contra-

posats sobre l’erosionabilitat del sòl, però en tot cas té 

un paper determinant en el balanç sedimentari, fins al 

punt que alguns estudis han estimat que, per exemple, 

un increment del 30% en la cobertura vegetal pot dismi-

nuir fins a un 90% la formació de sediments [11]. 

 

I és que la vegetació protegeix el sòl de l’erosió de la 

pluja i alhora el fixa davant els escolaments superficials, 

els quals, a més, frena. Però, per un altre costat, la vege-

tació és també un agent erosiu, per acció biològica (I). 

D’altra banda, la urbanització del sòl el protegeix total-

ment de l’erosió, però impedeix la infiltració de l’aigua 

de la pluja, de manera que no només no frena l’escola-

ment superficial sinó que l’alimenta, augmentant la seva 

força erosiva aigües avall. 

Els cultius faciliten molt la infiltració de la pluja i, per 

tant, neutralitzen gairebé per complet l’acció dels esco-

laments superficials en tant que amb prou feines en per-

meten l’existència. Tanmateix, la pròpia activitat agrí-

cola, amb l’intens moviment de terres que comporta, fa 

que aquests sòls siguin fàcilment mobilitzables, fins i tot 

pel vent mateix. 

I els prats i les pastures són un tipus de cobertura vegetal 

que també afavoreix la infiltració de l’aigua i obstaculitza 

els escolaments, però ofereix menor protecció i menor 

fixació que els boscos. 

__ 

 

Així doncs, s’han definit quatre tipus de sòl segons el seu 

grau d’erosionabilitat esperable. Sòl d’”alta erosionabili-

tat”, en què s’inclou superfície exposada directament a 

l’acció dels agents erosius, com sòl descobert o agrícola; 

sòl amb una “lleu protecció”, típicament prats i pastures, 

en què l’exposició no és total però la protecció és minsa; 

sòl amb una “bona protecció”, en què l’acció dels agents 

erosius és fortament neutralitzada, com en els boscos; i 

 

 

 

 

 

 

 

 
[interès] 

 
  

L’erosionabilitat del sòl és 

un indicador de la disponibi-

litat de sediments. 
  

 
(I) Les plantes introdueixen les se-

ves arrels en les fractures de les ro-

ques cercant l’aigua que s’hi infil-

tra. Aquestes arrels, amb el temps, 

creixen i augmenten les dimensions 

de les fractures i van generant frag-

ments de roca progressivament més 

petits. Altres organismes vegetals, 

en la seva activitat biològica, des-

componen les roques i les debiliten. 
 

 
 

[metodologia] 
 
  

L’evolució d’aquesta erosio-

nabilitat s’estudia mitjançant 

la classificació de la superfí-

cie en quatre categories: 

“alta erosionabilitat”, “lleu 

protecció”, “bona protecció” 

i “fixació total”. 
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sòl de “fixació total”, bàsicament zones urbanitzades o 

infraestructures viàries i ferroviàries, on la producció de 

sediments pot considerar-se nul·la. 

 

Amb aquestes quatre categories, es calcula la superfície 

corresponent a cadascuna al llarg dels anys segons dades 

d’estadístiques d’usos del sòl i de censos agraris. Concre-

tament, dades comarcals per al Maresme, la Selva i el 

Vallès Oriental, i dades provincials per a Barcelona i Gi-

rona. Són dades facilitades per l’Idescat [27] [28] [29] [30] i pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (en 

endavant, “Departament d’Agricultura”) [31] [32] [33] [34] [35], 

i obtingudes també del portal web de l’Instituto Nacional 

de Estadística (INE) [36]. 

 

L’ús dels censos agraris i les dades provincials (molt 

menys cenyides a la conca hidrogràfica que les comar-

cals) s’explica pel fet que les estadístiques d’usos del sòl 

i les dades comarcals no estan disponibles fins a partir de 

mitjans dels anys 80. A més, les dades provincials pre-

senten una definició temporal major. 

 

Per tant, els censos agraris s’utilitzen per complementar 

i completar les estadístiques d’usos del sòl, adoptant la 

hipòtesi que inclouen la totalitat de la superfície desti-

nada a usos agrícoles i forestals (independentment de si 

està explotada o no) i que, per tant, la superfície que no 

inclouen és improductiva des del punt de vista de forma-

ció de sediments. Pot tractar-se de superfície urbanit-

zada, infraestructures, masses d’aigua, ... 

Aquesta és una hipòtesi amb què les persones consulta-

des enteses en aquests estudis s’han mostrat d’acord (I), 

i les descripcions metodològiques dels diferents censos 

no donen motius per sospitar-la incorrecta. De fet, les 

dades derivades dels censos semblen força coherents 

amb les obtingudes de les estadístiques d’usos del sòl pel 

que fa a la superfície total. 

 

Tanmateix, també cal destacar la dubtosa qualitat d’al-

gunes campanyes per culpa, simplement, dels mitjans 

tècnics de cada moment històric. Una evidència clara 

d’aquest fet és que la superfície total computada en cada 

ocasió varia, tot i que dins d’uns marges considerats ac-

ceptables: entre un -2 i un +4% en les dades de cada pro-

víncia i entre un -5 i un +1% en les dades de cada co-

marca, sempre respecte a la mitjana de la superfície total 

computada en les diferents campanyes a partir dels anys 

90, entenent que les tècniques modernes són més preci-

ses. La variació passa a ser del -1/+4% per a les dades 

agregades de les dues províncies, i del -2/+1% per a les 

dades agregades de les tres comarques. 

Per diluir aquestes variacions, es treballa amb dades per-

centuals respecte el total de cada campanya, i no amb 

els valors absoluts de superfície. 

 

  

 

 

 

 

 
 
(I) Àngels Ferrando i Monserrat 

Royuela, de l’Idescat, i M. Lluïsa 

Llagostera i Antonio Gázquez, del 

Departament d’Agricultura. 
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Finalment, també es calcula un senzill índex d’erosiona-
bilitat global per sintetitzar els gràfics de cadascuna de 
les quatre categories: 

   

𝑒 =
1

4
· (4 · 𝑐𝑎𝑡1 + 3 · 𝑐𝑎𝑡2 + 2 · 𝑐𝑎𝑡3) (2.2.1.3-1) 

   

𝑒 Índex d‘erosionabilitat global  
𝑐𝑎𝑡1 Superfície d’”alta erosionabilitat”  
𝑐𝑎𝑡2 Superfície amb “lleu protecció”  
𝑐𝑎𝑡3 Superfície amb “bona protecció”  

   

És a dir, es quadruplica la importància de la superfície al-
tament erosionable, es triplica la de la superfície amb 
una lleu protecció, i es duplica la de la superfície amb 
bona protecció, negligint la rellevància de la superfície 
fixada. És un índex arbitrari merament qualitatiu. 

 

Campanyes: 1962 
Categories: (1) "Tierras labradas de secano" 

"Tierras labradas de regadío" 
(2) "Prados o praderas permanentes" 

"Tierras pobladas con especies permanentes no arbóreas" 
(3) "Tierras pobladas con especies arbóreas forestales" 

"Tierras improductivas" * 
(4) Calculat com a diferència entre les terres computades al cens 

i la mitjana de la superfície total. 

 * "Tierras improductivas" inclou superfícies no aprofitables agràriament 
per impossibilitat natural (pedreres, torrents, ...) o per necessitat auxiliar 
(construccions, camins, eres, ...). Per això, com a mitjana, se les computa 
com a superfície amb una "bona protecció". 

font: "Primer censo agrario de España. 1972" [36] 

 
Campanyes: 1972 
Categories: (1) "Tierras labradas" 

(2) "Tierras no labradas, Prados y praderas permanentes" 
"Tierras no labradas, Con especies espontáneas no ar-
bóreas" 

(3) "Tierras no labradas, Con especies arbóreas forestales" 
"Tierras no labradas, Con superfície improductiva" * 

(4) Calculat com a diferència entre les terres computades al cens 
i la mitjana de la superfície total. 

 * "Tierras no labradas, Con superfície improductiva" inclou superfícies no 
aprofitables agràriament per impossibilitat natural (pedreres, torrents, 
...) o per necessitat auxiliar (construccions, camins, eres, ...). Per això, 
com a mitjana, se les computa com a superfície amb una "bona protec-
ció". 

font: "Censo agrario de España. 1972" [32] 
 

Campanyes: 1954 
Categories: (1) "Superfície de secano, Cultivos herbáceos" 

"Superfície de regadío, Cultivos herbáceos" 
(2) "Praderas naturales" 

"Pastos y pastizales" 
(3) "Superfície de secano, Árboles y arbustos" 

"Superfície de regadío, Árboles y arbustos" 
(4) "Montes sin pastos e improductivo" 

font: "Anuario estadístico de las producciones estadísticas" [31] 
 

 

Taula 2.2.1.3-1. Dades agregades en cada categoria de sòl i font d’aquestes [continua] 
font: Elaboració pròpia 
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Campanyes: 1982 
Categories: (1) "Tierras labradas de secano" 

"Tierras labradas de regadío" 
(2) "Tierras no labradas, Prados y pastizales" 

"Tierras no labradas, Erial a pastos" 
"Tierras no labradas, Espartizal" 
"Tierras no labradas, Matorral" 

(3) "Tierras no labradas, Con especies arbóreas forestales" 
"Tierras no labradas, Otras superficies" * 

(4) Calculat com a diferència entre les terres computades al cens 
i la mitjana de la superfície total. 

 * "Tierras no labradas, Otras superficies" inclou superfícies no aprofita-
bles agràriament per impossibilitat natural (pedreres, torrents, ...) o per 
necessitat auxiliar (construccions, camins, eres, ...). Per això, com a mit-
jana, se les computa com a superfície amb una "bona protecció". 

font: "Censo agrario de España. 1982" [33] 

 
Campanyes: 1982 (estadístiques provincials), 1983 i 1984 (estadístiques pro-

vincials) 
Categories: (1) "Terres de cultiu” 

(2) "Prats i pastures” 
(3) "Terreny forestal” 
(4) “Altres superfícies” 

“Rius i llacs” 

 * Es fa notar que, per a les estadístiques provincials de 1982, existeixen 
dades de dues campanyes. Se n’utilitza la mitjana dels resultats obtin-
guts amb cadascuna. 

font: "Anuari estadístic de Catalunya", edicions de 1984, 1985 i 1986 respectivament 
[29] 

 

 

Campanyes: 1984 (estadístiques comarcals) 
Categories: (1) "Terres de conreu" i "Altres superfícies agrícoles" 

(2) "Prats i pastures” 
(3) "Terrenys forestals” 
(4) “Superfícies urbanitzades” 

“Rius i llacs” 

font: "Anuari estadístic de Catalunya", edició de 1987 [29] 

 
Campanyes: 1987 
Categories: (1) "Conreus herbacis de secà" 

"Fruiters de secà" 
"Vinya" 
"Zones cremades" 
"Espais oberts amb vegetació escassa o nul·la" 
"Sorrals i platges" 
"Conreus herbacis de regadiu" 
"Fruiters de regadiu 

(2) "Bosquines i prats" 
"Prats supraforestals” 
"Vegetació de zones humides" 
 

(3) "Bosc de caducifolis" 
"Bosc d'esclerofil·les" 
"Bosc d'aciculifolis" 

(4) "Nuclis urbans" 
"Zones urbanes de baixa densitat i urbanitzacions" 
"Zones industrials i comercials" 
"Infraestructura viària" 
"Congestes" 
"Aigua" 

font: "Estadística anual”  [27] 
 

Taula 2.2.1.3-1. Dades agregades en cada categoria de sòl i font d’aquestes [continua] 
font: Elaboració pròpia 
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Campanyes: 1989 
Categories: (1) "Tierras labradas en secano" 

"Tierras labradas en regadío" 
(2) "Tierras para pastos permanentes" 

"Otras tierras, Erial" 
"Otras tierras, Espartizal" 
"Otras tierras, Matorral" 

(3) "Otras tierras, Especies arbóreas forestales" 
"Otras tierras, Otras superfícies" * 

(4) Calculat com a diferència entre les terres computades al cens 
i la mitjana de la superfície total. 

 * "Otras tierras, Otras superfícies" inclou superfícies no aprofitables 
agràriament per impossibilitat natural (pedreres, torrents, ...) o per ne-
cessitat auxiliar (construccions, camins, eres, ...). Per això, com a mitjana, 
se les computa com a superfície amb una "bona protecció". 

font: "Censo agrario 1989” [34] 

 
Campanyes: 1990, 1991 i 1992 
Categories: (1) "Terres de conreu" 

"Altres superfícies agrícoles" 
(2) "Prats i pastures” 
(3) "Terrenys forestals” 
(4) “Superfície urbanitzada” 

“Rius i llacs” 

font: "Anuari estadístic de Catalunya", edicions de 1991, 1992 i 1993 respectivament 
[29] 

 

 

Campanyes: 1993 
Categories: (1) "Terres de conreu" 

(2) "Superfície forestal, no arbrada" 
(3) "Superfície forestal, arbrada" 
(4) “Superfície urbanitzada” 

“Rius i llacs” 

font: "Anuari estadístic de Catalunya", edició de 1994-95 [29] 

 
Campanyes: 1994 i 1996 
Categories: (1) "Superfície agrícola" 

(2) "Superfície forestal, no arbrada" 
(3) "Superfície forestal, arbrada" 
(4) “Superfície urbanitzada” 

“Rius i llacs” 

 * Per al 1996, les estadístiques provincials es calculen com a suma de les 
dades comarcals. Per tant, inclouen el municipi de Gósol i la Cerdanya 
Oriental (província de Lleida). 

font: "Anuari estadístic de Catalunya", edicions de 1996 i 1998 respectivament [29] 

 
Campanyes: 2001 a 2013 
Categories: (1) "Conreus" 

"Sense vegetació" 
(2) "Superfície forestal, bosquines" 

"Superfície forestal, altres" 
(3) "Superfície forestal, boscos" 
(4) "Urbanitzat i altres" 

font: "Anuari estadístic de Catalunya", edicions de l’any corresponent en cada cas [30] 
 

Taula 2.2.1.3-1. Dades agregades en cada categoria de sòl i font d’aquestes 
font: Elaboració pròpia 
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__ 

 

L’evolució de l’erosionabilitat del sòl a la conca de la Tor-

dera presenta diversos períodes. 

En primer lloc, s’observa una disminució des dels anys 50 

fins als 80, però tan minsa que podria considerar-se un 

període d’estabilitat. No obstant això, es pot reconèixer 

una conversió de terres agrícoles en forestals, presumi-

blement per abandonament dels camps de conreu, la 

qual cosa podria comportar una reducció de la disponi-

bilitat de sediments [5]. 

 

Els anys 80 és l’època en què tenen lloc més variacions. 

De l’any 82 al 87, té lloc un augment de l’erosionabilitat 

del sòl, principalment a causa de la disminució de sòl ur-

banitzat i forestal. Aquest fet podria explicar-se amb el 

trasllat d’indústries situades en zones inundables dels 

marges de la Tordera, que va estar motivat per les riua-

des dels any 60 i 70. Més endavant, aquestes terres van 

ser ocupades per horts il·legals [2]. 

 

Seguidament, entre els anys 1987 i 1989 té lloc una cor-

recció i l’erosionabilitat del sòl disminueix, recuperant 

nivells semblants als d’abans dels anys 80. 

 

Posteriorment, del 89 al 90, tornar a tenir lloc un aug-

ment de l’erosionabilitat, causat per un augment clar en 

la proporció de sòl altament erosionable que no arriba a 

ser neutralitzat per un augment també en la proporció 

de sòl forestal. Es desconeix si el trasllat de les indústries 

anteriorment esmentades va articular-se en dues fases. 

 

Finalment, des de l’any 90, l’erosionabilitat global de la 

conca s’estabilitza en valors lleugerament superiors a la 

situació inicial dels anys 50. 

 

 

Comparant aquesta evolució amb els canvis en la línia de 

costa, s’observa una concordança entre les variacions en 

l’erosionabilitat del sòl als anys 80 i 90 i la resposta de la 

línia de costa, amb un lògic decalatge temporal. És a dir: 

després d’una dinàmica d’augment, disminució i nou 

augment de l’erosionabilitat del sòl entre els anys 1982 i 

1993, té lloc una successió equivalent d’augment, pèr-

dua i nou augment de la superfície de platja emergida 

entre el 1985 i el 1997. Tot i això, cal prendre amb molta 

prudència aquest fet, ja que és poc creïble que l’erosio-

nabilitat tingui un efecte tant clar i immediat a la costa, i 

a més necessita l’acció conjunta dels agents de transport 

(pluja o escolaments i cabals). En tot cas, pot ser un fac-

tor d’accentuació d’altres possibles canvis. 

 

Finalment, i com a comentari general, val a dir que el 

comportament de l’erosionabilitat del sòl a nivell provin-

cial i a nivell comarcal demostra ser  força coincident al 

llarg de les darreres dècades (en què ambdós nivells po-

den comparar-se), fet que recolza recórrer a les dades 

provincials encara que s’allunyin de l’àmbit geogràfic 

d’estudi.  

 

 
[resultats] 
 
  

Les variacions observades en 

l’erosionabilitat del sòl als 

any 80 i 90 concorden amb 

els canvis en la línia de costa, 

amb un lògic decalatge tem-

poral. 
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Figura 2.2.1.3-1. Evolució de l’erosionabilitat del sòl a les comarques del Maresme, la Selva i el Vallès Oriental 
font: Elaboració pròpia a partir d’estadístiques d’usos del sòl [27] [28] [29] [30] i de censos agraris [31] [32] [33] [34] [35] [36]. 

Figura 2.2.1.3-2. Evolució de l’erosionabilitat del sòl a les províncies de Barcelona i Girona 
font: Elaboració pròpia a partir d’estadístiques d’usos del sòl [27] [28] [29] [30] i de censos agraris [31] [32] [33] [34] [35] [36]. 
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2.2.1.4 

– Actuacions antròpiques a la llera fluvial – 

 
Els estudis realitzats a la conca de la Tordera coincidei-

xen a apuntar alguns fets concrets com a responsables 

de l’alteració de la seva dinàmica, especialment a la seva 

meitat baixa: a més d’un increment en la cobertura ve-

getal –que ha reduït la producció de sediments a la conca 

i n’ha dificultat la mobilització– i de la sobreexplotació 

de les aigües superficials i subterrànies, l’ocupació de la 

llera del riu, el seu endegament i, especialment, l’extrac-

ció d’àrids del llit han significat impactes importants al 

riu. [2] [10] [5] [11] [20] 

 

L’ocupació de la llera ha respost principalment a dos fac-

tors: d’una banda, l’alta torrencialitat de la Tordera ha 

fet que el riu formi una llera molt més ampla del que ne-

cessita el seu règim normal [2], fet que ha donat lloc a 

unes extensions de terreny lliure, pla i fèrtil molt atracti-

ves a la seva explotació agrícola i industrial; i d’una altra 

banda, el riu discorre per l’estret passadís que queda en-

tre el Montnegre i el Montseny, la qual cosa el situa en 

un dels principals corredors de comunicacions viàries i 

ferroviàries nord-sud que s’integra a la xarxa primària, 

no només a nivell català, sinó també a nivell ibèric i, fins 

i tot, europeu. Això ha fet que, a causa de l’escassetat 

d’espai, la construcció de tots aquests eixos de comuni-

cacions hagi generat grans pressions al riu. 

 

El resultat és que, bé sigui per reduir el risc d’inundaci-

ons, bé sigui per conservar superfície urbanitzada, bé si-

gui per situar-hi infraestructures i protegir-ne les fona-

mentacions, ha calgut treure espai al riu i restringir-ne la 

mobilitat lateral, canalitzant-lo i fixant-ne els marges. [5] 

 

Aquestes actuacions han reduït dràsticament la font més 

directa de sediments per al riu, que ha quedat limitada a 

l’espai comprès entre els seus dos marges fixats; ha alte-

rat molt significativament el seu règim hidràulic en obli-

gar-lo a discorre força rectilíniament, quan la seva ten-

dència natural en aquesta meitat baixa del seu curs és de 

formar meandres; i ha concentrat el flux d’aigua en una 

zona molt més concreta, la qual cosa augmenta l’erosió 

del llit del riu i fa que aquest s’ensoti progressivament, 

fet que l’encaixona encara més i dóna lloc a un cicle tan-

cat que es retroalimenta. [2] 

 

I les extraccions d’àrids han suposat un altre impacte im-

portant en el riu: les grans quantitats excavades van for-

mar uns sots de grans dimensions al fons del riu que, en 

els cabals baixos habituals a la Tordera –en els que pre-

domina el transport de fons–, actuen com a trampes de 

sediments (I). [20] 

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 
[interès] 

 
  

L’ocupació de la llera de la 

Tordera, el seu endegament i 

les extraccions d’àrids del 

seu llit han alterat significa-

tivament la dinàmica del riu. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) Alguns estudis estimen que les 

taxes d’extracció eren 14 vegades 

superiors a les taxes de reposició de 

sediments, i que el temps de recu-

peració necessari és de l’ordre de 

420 anys. [20] 
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Així doncs, per contrastar totes aquestes afectacions 

amb l’evolució de la línia de costa, s’ha reconstruït la 

seva cronologia a partir de les dades recopilades de dife-

rents articles i estudis [2] [10] [5] [37] [11] [20] [38]. També s’hi 

han afegit les principals avingudes [39] [2] [5], per facilitar-

ne la visualització més que no pas en les sèries de cabals. 

__ 

 

Les extraccions d’àrids a la llera de la Tordera s’inicien el 

1958, sent en un primer moment de dimensions reduï-

des per una maquinària rudimentària i una demanda 

minsa. Del 1960 al 1968 els volums adquireixen unes 

magnituds importants, especialment cap al final del perí-

ode. És aleshores quan, el 1968, la Comisaría de Aguas 

del Pirineo Oriental prohibeix qualsevol extracció d’àrids 

al llit del riu i a les seves proximitats. 

És també l’any 1968 quan s’inicien les obres de construc-

ció de l’autopista AP-7 (aleshores, l’A7). [5] 

 

En aquells anys, van tenir lloc dues grans avingudes: l’11 

i el 12 d’octubre de 1962, que inunda Tordera [39]; i del 7 

al 9 d’octubre de 1965 [5]. Entremig, n’hi va haver una al-

tra de menor el 1963 [2], i tornaria a haver-n’hi d’impor-

tants a l’abril (del 4 al 7) [39] i a l’octubre de 1969 [5]. 

 

Durant els anys 1970 i 71 s’executen diversos projectes 

de reparació i millora de les defenses dels marges del riu, 

suscitats per les avingudes de 1969. Inclouen, per exem-

ple, l’estretament del llit del riu aigües avall del pont de 

la carretera N-II (a Tordera). 

Tanmateix, aquell mateix any 1971 es produeix la major 

avinguda que es recorda a la Tordera. Entre d’altres, 

s’endú el pont de l’AP-7 (poc més amunt que la desem-

bocadura de la riera de Santa Coloma de Farners). [5] 

 

Per tal de finançar les noves reparacions de les defenses 

dels marges, es tornen a autoritzar les extraccions 

d’àrids, sovint a canvi de la col·locació d’esculleres als 

marges. 

Es poden concretar, entre d’altres, fins a 104.000m3 ex-

trets del braç esquerre de l’illa de Tordera (a l’extrem 

nord de la població) entre els anys 1972 i 1975; i grans 

extraccions del 1975 al 1980, incloent més de 40.000m3 

extrets del braç dret de l’illa de Tordera l’any 1976, en 

unes operacions de neteja i condicionament. [5] 

 

L’any 1979 s’inicien les dues majors extraccions d’àrids, 

aigües amunt i aigües avall del pont de la N-II. Al cap de 

9 anys, s’estimen en uns 2.000.000m3. Paral·lelament, 

entre 1979 i 1981 s’executen obres d’endegament del riu 

a la zona de l’illa de Tordera. [5] 

 

Del 15 al 17 de febrer de 1982 té lloc la segona major 

avinguda històrica, seguida de dues més als mesos de 

març i novembre. Posteriorment es duran a terme nom-

broses actuacions de reparació dels danys. [5] 

 

Finalment, el 1988 es prohibeix definitivament tota ex-

tracció d’àrids dins i fora del llit de la Tordera. El mateix 

any, s’executen les principals obres d’endegament del 

 

[metodologia] 

 
  

S’ha reconstruït la cronolo-

gia de les diferents afectaci-

ons per poder-les contrastar 

amb l’evolució de la línia de 

costa. 
  

 

 
[resultats] 
 
  

S’ha estretit i canalitzat la 

Tordera des de St. Celoni 

fins a Gualba, des de St. F. de 

Buixalleu fins a Hostalric, la 

desembocadura de la riera de 

Sta. C. de Farners, i des de 

Tordera fins al mar. 

Les extraccions d’àrids su-

men uns 4’7Mm3. 
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riu: des de Sant Celoni fins a Gualba, on s’estreteix el riu 

i s’hi força el règim lent (I); la riera d’Arbúcies des de Sant 

Feliu de Buixalleu fins a Hostalric, on també s’estreteix el 

llit fluvial; el tram final de la riera de Santa Coloma de 

Farners; i des de Tordera fins al mar. [5] 

 

Als anys 90 es realitzen obres de protecció de les cimen-

tacions del pont de l’AP-7. És també quan es construeix 

l’estació d’aforament de Can Simó (1992). [5] 

Per acabar, el 10 i l’11 d’octubre de 1994 es produeixen 

noves inundacions al tram final del riu. [39] 

En total, es comptabilitzen més de 3.000.000m3 [10] [11] [20] 

extrets de la llera del riu, estimats en uns 4.700.000m3 

per l’ACA [2]. De fet, l’Agència calcula que, sumant-hi els 

volums extrets de les terrasses fluvials, se superen els 

60.360.000m3 entre 1956 i 1996 [2]. 

 

Entrant a valorar aquesta cronologia amb l’evolució de la 

línia de costa, una primera observació a fer podria ser 

que totes les avingudes importants a la Tordera coinci-

deixen amb períodes de guany de superfície de platja 

emergida o, en tot cas, d’estabilitat, però mai de pèrdua. 

 
 

 

 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Extraccions d'àrids Avingudes Obres

grans extraccions

grans extraccionsextraccions prohibides

104.000m3
braç esquerre de

l'illa de Tordera

40.000m3
braç dret de
l'illa de Tordera

2.000.000m3
pont N-II (Tordera)

extraccions prohibides

1958-1996: extrets en total 4.700.000m3 de la llera, 60.360.000m3 si s'hi inclouen les terrasses fluvials

Major avinguda històrica
(s'endú el pont de l'AP-7)

2a major avinguda
històrica

protecció dels marges

reparació de les defenses

obres d'endegament
a l'illa de Tordera

reparació de les defensesinici construcció AP-7

endegaments: St.Celoni-Gualba; Buixalleu-Hostalric;
desembocadura riera Sta.Coloma; Tordera-mar

construcció estació aforament Can Simó

protecció cimentacions pont AP-7

Figura 2.2.1.4-1. Actuacions antròpiques a la llera fluvial de la Tordera i majors avingudes 
font: Elaboració pròpia a partir de les dades recopilades de diversos articles i estudis [2] [5] [10] [11] [20] [37] [38]. 

 
(I) El “règim lent” és un concepte 

hidràulic definit per un valor de 

l’anomenat “nombre de Froude” 

menor a la unitat. En definitiva, sig-

nifica que les forces de pes que 

afecten el corrent d’aigua són ma-

jors que les forces d’inèrcia degu-

des al seu moviment (velocitat). 

Això fa que les condicions del flux 

estiguin afectades des d’aigües 

avall. 
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Tanmateix, això no vol dir necessàriament que les avin-

gudes permetin explicar aquests guanys, tot i que són un 

dels dos únics factors que poden explicar avenços impor-

tants en el front de les platges (l’altre són les aportacions 

artificials d’àrids a les platges, les “alimentacions” o “re-

generacions” de platges). 

 

Pel que fa a les extraccions d’àrids, el seu efecte és més 

difícil de valorar, per ser un condicionant de context o 

passiu l’efecte del qual és d’esperar que es faci notar 

més aviat a mitjà i llarg termini. Són uns canvis lents que 

marquen una progressió de fons sobre la qual es super-

posen altres factors més puntuals i immediats. 

Sigui com sigui, les grans extraccions sí que precedeixen 

les importants pèrdues de platja emergida dels anys 90 

en endavant, tot i que el seu efecte, com a agent passiu 

que és, depèn de l’acció d’altres agents, com –principal-

ment– el cabal. 
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2.2.2 

–––––––––––––––––––– Mar –––––––––––––––––––– 

 
L’onatge del mar respon, molt principalment, a la inci-

dència del vent sobre la superfície del mar. La massa 

d’aire impulsada pel vent frega amb l’aigua del mar i ge-

nera “micro-turbulències” a la superfície d’aigua que, 

sota l’acció continuada del vent, es converteixen en pe-

tites ondulacions que van augmentant progressivament. 
[38] 

 

En origen, les onades són caòtiques i aleatòries en direc-

ció, freqüència i alçada, però la seva interacció mútua al 

llarg de la seva propagació fa que, a mesura que s’allu-

nyen de la zona de generació, es vagin “ordenant” i agru-

pant, donant lloc a un onatge periòdic organitzat en 

fronts d’ona d’alçades i períodes “similars”. (I) 

 

En acostar-se a la costa, la massa d’aigua més propera al 

fons frega amb aquest i s’alenteix, mentre que l’aigua 

més superficial de l’onada continua a la mateixa veloci-

tat. Això provoca que l’onada acabi desestabilitzant-se i 

trenqui. En aquest procés de desestabilització i trenca-

ment de l’onatge, el mar dissipa tota l’energia que ad-

quireix en la seva extensa superfície en la reduïda franja 

costanera. [40] [41] [38] 

 

En la desestabilització de l’onada, el fregament de l’aigua 

amb el fons genera unes turbulències que aixequen la 

sorra dipositada i la posen en suspensió. Aquesta sorra 

viatja amb l’onada i és alliberada a la part alta de la platja 

quan l’onada trenca. De manera semblant però en sentit 

contrari, els sediments són arrossegats cap a la part pro-

funda de la platja pels corrents d’aigua generats per 

compensar l’aigua que l’onatge ha projectat contra la 

platja i que ha de retornar al mar. [38] 

 

Així doncs, es tracta de dos tipus de corrents transversals 

que s’oposen. El resultat net de l’acció de tots dos depèn 

de les condicions d’onatge. En temporals, el corrent que 

aporta sediments a la part alta de la platja és un corrent 

més dèbil que no pas el de retorn, de manera que, en 

conjunt, es produeix una pèrdua de sediments de la 

platja emergida cap al fons. Aquests sediments s’acumu-

len a la part profunda de la platja i formen dipòsits pa-

ral·lels a la costa anomenats “barres prelitorals”. Les bar-

res prelitorals provoquen que l’onatge trenqui progres-

sivament més lluny de la costa i protegeixen així la platja. 

En canvi, amb onatge poc energètic, quan no hi ha tem-

pesta, els dos corrents són molt més dèbils, però la gran 

disponibilitat de sediments que suposen les barres preli-

torals fa que el corrent restaurador aporti més sedi-

ments dels que els corrents de retorn s’enduen. 

 

Paral·lelament, estudiant aquests corrents en planta, els 

corrents de retorn s’agrupen en zones determinades de-

gut a les diferències en l’energia de les onades incidents: 

 

 

 

 
  

La incidència de l’onatge al 

litoral genera una sèrie de 

corrents d’aigua i de sedi-

ments, que són impulsats 

progressivament al llarg de 

la platja per les successives 

onades que trenquen. Aquest 

transport de sediments pot 

descompondre’s en un trans-

port net paral·lel a la costa 

que rep el nom de “corrent 

longitudinal”, i en un resultat 

net de l’acció dels corrents  

d’aportació i erosió de sedi-

ments al qual s’anomena 

“corrent transversal”. 
  

 
 

(I)
 El front d’ona és la línia imagi-

nària que uneix les crestes de les 

ones. La cresta de l’ona és el seu 

punt més alt. 

L’altura d’ona és l’alçada de la 

cresta respecte el nivell mig. 

I el període d’ona és el nombre de 

crestes o d’oscil·lacions que passen 

per un punt en un interval de temps 

determinat (per exemple, un se-

gon). 
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al llarg de la platja, les onades no tenen ben bé la mateixa 

alçada d’ona, i això fa que en unes zones l’impacte de 

l’onatge sigui una mica més feble que en d’altres. Doncs 

bé, la incidència obliqua de l’onatge dóna lloc a uns cor-

rents longitudinals que “recullen” l’aigua que l’onatge 

impulsa cap a la platja (acompanyada del seu contingut 

de sediments en suspensió) i l’“alliberen” de tornada al 

mar en les zones de menor impacte de les onades, on 

l’energia incident és més petita. És el que es coneix com 

a “funcionament per cel·les” (I).  

  

En resum, la incidència de l’onatge al litoral genera una 

sèrie de corrents d’aigua i de sediments, que són impul-

sats progressivament al llarg de la platja per les successi-

ves onades que trenquen. Aquest transport de sedi-

ments pot descompondre’s en un transport net paral·lel 

a la costa que rep el nom de “corrent longitudinal”, i en 

un resultat net de l’acció dels corrents  d’aportació i ero-

sió de sediments al qual s’anomena “corrent transver-

sal”, que tant pot ser erosiu com restaurador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) A tall de curiositat, aquestes 

cel·les es poden identificar a simple 

vista pel color diferenciat de la seva 

aigua, rica en sediments. Són 

menys nombroses però més fortes 

durant els temporals, i més nom-

broses però més dèbils en calma. 
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2.2.2.1 

– Transport transversal de sediments a la costa – 

 
El transport transversal és el component del conjunt de 

corrents costaners generats per la incidència de l’onatge 

al litoral que aporta o sostrau sediments de les platges 

emergides, ja que el corrent longitudinal –en principi– 

només els redistribueix. 

 

Idealment, la seva dinàmica d’erosió en temporals i res-

tauració en bonança està equilibrada a llarg termini. Tan-

mateix, com que l’erosió és molt ràpida però la restaura-

ció necessita mesos per recuperar el volum erosionat en 

tan sols unes hores o dies, el resultat en la superfície de 

platja es veu fortament condicionat per la distribució 

temporal de les tempestes. És a dir, si després de cada 

temporal no n’hi hagués cap altre fins al cap d’uns 

quants mesos, a escala anual possiblement els canvis en 

la superfície de platja serien negligibles o nuls. Però la 

realitat no ha de ser necessàriament aquesta. 

A més, no sorprèn que aquest no sigui un cicle perfecta-

ment tancat, i sempre es produeixen pèrdues de sedi-

ments que acaben dipositats a massa profunditat com 

per a que els corrents restauradors puguin recuperar-los. 

__ 

 

Donada la seva doble cara, el corrent transversal s’estu-

dia en dos vessants: l’erosiu i el restaurador. 

Per a l’erosiu, s’analitza el potencial d’erosió de cadas-

cuna de les tempestes i es suma l’erosió total acumulada 

cada any, com a primera agregació temporal. 

I per al restaurador, es calcula, per a cada any, en quin 

percentatge del temps es donen condicions d’onatge re-

cuperadores, així com l’evolució de la capacitat dels cor-

rents reconstructors de mobilitzar sediments. 

 

 

Les dades amb què es treballa són la sèrie de simulació 

del clima d’onatge SIMAR (concretament, del punt 

2118140) [42], generada per Puertos del Estado; i els re-

gistres de la boia situada davant el delta de la Tordera de 

la Xarxa d’Instrumentació Oceanogràfica i Meteorolò-

gica (XIOM) de la Generalitat de Catalunya i del Labora-

tori d’Enginyeria Marítima (LIM) de l’Escola [45]. 

La sèrie SIMAR conté dades des del 1958 fins a l’actuali-

tat, a excepció del període 2000-2005, amb una definició 

temporal inicialment de tres hores i posteriorment horà-

ria. Les dades de la XIOM cobreixen els anys 1984 a 2007 

amb alguns períodes d’interrupció (el més gran, del 1997 

al 2000). La seva definició temporal era inicialment de 

dotze hores, passant a tres posteriorment. 

Totes les dades corresponen a aigües profundes, és a dir, 

a punts on el calat és suficientment gran com per a que 

el fons no tingui cap mena d’efecte sobre l’onatge. I cada 

registre inclou l’altura d’ona espectral significant 𝐻𝑠,0, el 

 

[metodologia] 

 

 

 

 

 

 
[interès] 

 
  

El transport transversal és el 

component del conjunt de 

corrents costaners generats 

per la incidència de l’onatge 

al litoral que aporta o sostrau 

sediments de les platges 

emergides. 
  

 

 

 
  

L’acció erosiva de l’onatge 

s’estudia mitjançant l’esti-

mació del potencial d’erosió 

de cada temporal. 

I l’evolució de l’acció restau-

radora s’analitza calculant, 

per a cada any, en quin per-

centatge  del temps es dóna. 

També s’avalua la capacitat 

dels corrents reconstructors 

de mobilitzar sediments. 
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període pic 𝑇𝑝 (I) i la direcció de propagació 𝛼0, entre al-

tres paràmetres. 

Al tractar-se de dades simulades en un cas i de dades me-

surades en l’altre, les dues sèries s’estudien per separat. 

 

 

L’estimació del potencial erosiu dels temporals comença 

amb la selecció de les dades d’onatge corresponents a 

onatge incident a la costa, ja que és l’únic que genera 

corrents costaners. Considerant una orientació de la 

costa entre Blanes i el port d’Arenys de Mar d’uns 65º de 

mitjana, això es tradueix en seleccionar les dades corres-

ponents a direccions d’incidència d’entre 65º i 245º 

(amb el zero referenciat a l’onatge procedent del nord i 

creixent en sentit horari). 

 

Seleccionades aquestes dades, cal –lògicament– identifi-

car les dades d’onatge corresponents a tempestes. Es 

considera tempesta una successió de no menys de 6 ho-

res d’altures d’ona espectrals significants en aigües pro-

fundes 𝐻𝑠,0 superiors a 2 metres amb una separació tem-

poral màxima entre dues de consecutives de 72 hores. 

En la sèrie de la boia figuren 94 tempestes, i en la SIMAR, 

259. 

Cada temporal es caracteritza per la seva durada 𝑑𝑡, per 

l’altura d’ona màxima 𝐻𝑠,0,𝑚𝑎𝑥 i pel període pic associat a 

aquesta.  

 

Obtinguts els valors representatius dels diferents tempo-

rals, ja es pot procedir al càlcul del seu potencial d’ero-

sió. Per estimar-lo, s’utilitza l’índex descrit per Mendoza 

i Jiménez (2006) [56]: 
   

𝐸𝑃 = 4,5 · 𝐽𝐴 · 𝑑𝑡 + 5,02 (2.2.2.1-1) 
   

𝐸𝑃 Potencial erosiu (“Erosion Potential”) (m3/m) (II) 
𝐽𝐴 Predictor JA  
𝑑𝑡 Durada del temporal (h) 

   

on: 
   

𝐽𝐴0 = |𝐷𝑒,0 − 𝐷0|
0,5

· 𝑚 (2.2.2.1-2) 
   

𝐷 Número de Dean 𝐷𝑒,0 = 2′7 

𝑚 Pendent de la platja submergida ≅ 0,057 

𝑒 en equilibri erosió/restauració  

0 en aigües profundes  
   

treballant amb dades d’aigües profundes. 

 

El número de Dean 𝐷 es defineix com: 
   

𝐷0 =
𝐻0

𝑤𝑠 · 𝑇
 (2.2.2.1-3) 

   

𝐻0 𝐻𝑠,0,𝑚𝑎𝑥 , altura d’ona espectral signifi-
cant màxima de la tempesta en aigües 
profundes 

(m) 

𝑤𝑠 Velocitat de sedimentació ≅ 0,12 𝑚 𝑠⁄  
𝑇 Període pic 𝑇𝑝 associat a 𝐻0 (s) 

   

i el seu valor d’equilibri entre erosió i restauració en ai-

gües profundes és de 𝐷𝑒,0 = 2′7. 

 

 

 

 

 

 
 
 
(II) m3/m = metres cúbics de sedi-

ments per metre de longitud de 

platja 
 

 
(I)

 Les ones irregulars (com és el cas 

de l’onatge) poden entendre’s com 

la suma d’ones regulars. L’anàlisi 

espectral indica totes aquelles fre-

qüències en les quals pot descom-

pondre’s una determinada ona, i 

l’energia associada a cadascuna 

d’aquestes freqüències. El període 

corresponent a l’energia màxima de 

l’espectre és el que s’anomena 

“període pic”; i l’”altura d’ona es-

pectral” es relaciona amb la variàn-

cia de l’espectre (que representa la 

diversitat de freqüències presents). 

El terme “significant” fa referència 

a la mitjana aritmètica del terç de 

valors majors, de manera que cor-

respon a una anàlisi estadística de 

l’onatge irregular. 

El concepte d’”altura d’ona signi-

ficant espectral” és una aproxima-

ció que considera iguals els valors 

d’altura d’ona obtinguts espectral-

ment i estadísticament. 
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Pel que fa al pendent de la platja submergida 𝑚, s’estima 

en un 70% menor que el de la platja emergida, que per a 

la costa del Maresme és, de mitjana, de 0’19 [43]. Així, es 

pren un valor de: 
   

𝑚 = 0,19 · 0,30 = 0,057 (2.2.2.1-4) 
   

I la velocitat de sedimentació 𝑤𝑠 depèn de la mida dels 

grans de sorra, caracteritzada pel percentil 50 (I) o medi-

ana dels seus diàmetres 𝐷50. Com que es tracta dels se-

diments submergits, i aquests són lleugerament més fins 

que els de la platja emergida, s’adopta un valor de 𝐷50 =

1𝑚𝑚 [43], al qual correspon una velocitat de caiguda de 

𝑤𝑠 ≅ 0,12 𝑚 𝑠⁄  . 

De totes maneres, com que aquests paràmetres es po-

den considerar constants al llarg del període d’estudi, el 

seu valor perd importància en l’estimació de canvis. 

 

 

Referent a l’acció restauradora de l’onatge, s’analitza el 

percentatge de temps en què, cada any, es donen condi-

cions d’onatge restauradores. Aquestes condicions es 

donen per a valors del número de Dean (equació 2.2.2.1-

3) menors al seu valor d’equilibri de 𝐷𝑒,0 = 2′7. També 

es calcula la mitjana corresponent a les diferents etapes 

de l’evolució de la línia de costa (II). 

 

D’altra banda, també s’avalua la capacitat de l’onatge de 

mobilitzar sediments, que està directament relacionada 

amb el seu grau d’irregularitat. Aquesta irregularitat so-

vint es mesura amb l’anomenat nombre d’Ursell: 
   

𝑈𝑟 =
𝐻𝑠 · 𝐿2

ℎ3
 (2.2.2.1-5) 

   

𝑈𝑟 Nombre d’Ursell  
𝐻𝑠 Altura d’ona espectral significant  
𝐿 Longitud d’ona  
ℎ Calat o profunditat  

   

que es calcularà a la profunditat de tancament  

ℎ𝑐 (III), estimada en un calat de 7 metres [4]. 

 

Per tant, un cop seleccionades les dades d’onatge cor-

responents a onatge incident a la costa, cal propagar 

aquestes onades fins a la profunditat de tancament ℎ𝑐.  

La propagació de l’onatge contempla dos fenòmens que 

l’alteren durant el seu trajecte cap a la costa: la refracció 

i el “shoaling” o somerament. La refracció consisteix en 

la rotació del front d’ona degut al fet que, en profundi-

tats menors, les onades viatgen més lentament pel fre-

gament amb el fons. Així, quan el front d’ona no és pa-

ral·lel a la costa, el seu extrem més proper a la platja 

s’alenteix, mentre que l’extrem contrari continua a la 

mateixa velocitat. Això provoca la rotació de l’onada, 

que tendeix a orientar-se paral·lelament a la costa. 

I el somerament pot resumir-se, a la pràctica, en l’aug-

ment de l’alçada d’ona produït per la disminució del ca-

lat, fet que produeix el trencament de l’ona. [38] [40] [41] 

 

Així doncs, la propagació de l’onatge consisteix en el càl-

cul de l’alçada d’ona 𝐻𝑠,𝑐 i de l’angle d’incidència de 

l’onatge 𝜃𝑐  a la profunditat de tancament: 
   

 

 

 

 

 
 
(III) [veure pàgina 21] 

 
(I) El percentil x és un paràmetre es-

tadístic que representa el valor que 

deixa un x% de les dades per sota 

seu. E.g.: el percentil 37 indica el 

valor per sota del qual queda el 

37% de les dades. 
 

 
  

El potencial d’erosió dels 

temporals s’estima amb l’ín-

dex definit per Mendoza i Ji-

ménez (2006). 

La capacitat de l’onatge de 

mobilitzar sediments cap a la 

platja s’analitza mitjançant 

l’evolució dels percentils 25, 

50, 75 i 90 del nombre d’ 

Ursell. 
  

 

 
(II) [veure pàgines 21 i 22] 
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𝐻𝑠,𝑐 = 𝐻𝑠,0 · 𝑘𝑟 · 𝑘𝑠 (2.2.2.1-6) 
   

𝐻𝑠,0 Altura d’ona espectral significant en ai-
gües profundes 

 

𝑘𝑟 Coeficient de refracció  
𝑘𝑠 Coeficient de somerament  

𝑐 en tancament (“closure”)  
   

on: 
   

𝑘𝑟 = √
𝑐𝑜𝑠(𝜃0)

𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑐)
 (2.2.2.1-7) 

   

𝜃 Angle d’incidència de l’onatge, relatiu  
la costa 

 

   

i: 
   

𝑘𝑠 = √
𝐶𝑔0

𝐶𝑔𝑐

 (2.2.2.1-8) 

   

𝐶𝑔 Celeritat de grup  

 

L’angle d’incidència de l’onatge a la profunditat de tan-

cament 𝜃𝑐  s’obté amb la llei de Snell: 
   

𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝐿
= 𝑐𝑡𝑡 ⟹

𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑐)

𝐿𝑐
=

𝑠𝑖𝑛(𝜃0)

𝐿0
 (2.2.2.1-9) 

   

on: 
   

𝐿0 =
𝑔 · Τ𝑝

2

2 · 𝜋
 (2.2.2.1-10) 

   

𝑔 Acceleració de la gravetat = 9,81 𝑚 𝑠2⁄  

Τ𝑝 Període pic  
   

i, utilitzant la llei Fenton i McKee (1990) [44]: 
   

𝐿𝑐 = 𝐿0 ·

[
 
 
 
 

𝑡𝑎𝑛ℎ

(

 
 

(

 
2 · 𝜋 · √

ℎ𝑐
𝑔⁄

Τ𝑝

)

 

3
2⁄

)

 
 

]
 
 
 
 

2
3⁄

 (2.2.2.1-11) 

   

 

Tornant al coeficient de somerament 𝑘𝑠, les celeritats de 

grup 𝐶𝑔 es defineixen com: 
   

𝐶𝑔0
=

𝑔 · Τ𝑝

4 · π
 (2.2.2.1-12) 

   

i: 
   

𝐶𝑔,𝑐 =
𝐶𝑐

2
· (1 +

4 · 𝜋 · ℎ𝑐
𝐿𝑐

𝑠𝑖𝑛ℎ (
4 · 𝜋 · ℎ𝑐

𝐿𝑐
)
) (2.2.2.1-13) 

   

𝐶 Celeritat de l’ona  
   

on: 
   

𝐶𝑐 =
𝐿𝑐

Τ𝑝
 (2.2.2.1-14) 

 

Doncs bé, amb el número d’Ursell corresponent a cada 

alçada d’ona, es calculen els percentils 25, 50, 75 i 90 de 

cada any, per representar l’evolució de la capacitat re-

constructora de l’onatge. 

Finalment, també es calcula el percentil 50 per a cadas-

cuna de les etapes identificades en l’evolució de la línia 

de costa (I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) [veure pàgines 21 i 22] 
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__ 

 

A l’hora de llegir els resultats d’aquest apartat, cal conèi-

xer un aspecte important de l’onatge del mar Mediter-

rani: les seves onades presenten un rang de períodes 

d’ona relativament petit. 

El període està relacionat tant amb la capacitat erosiva 

de l’onatge com amb la asimetria de l’onatge responsa-

ble de la seva acció restauradora, i ho està en el mateix 

sentit: incrementant les dues. Tanmateix, la dependèn-

cia del període no és la mateixa en els dos aspectes, sent 

molt major per a la asimetria de l’onatge. És a dir: un 

període d’ona major augmenta molt més la capacitat re-

constructora de l’onatge que l’erosiva. 

El que passa és que, donat el petit rang de períodes 

d’ona que presenta el Mediterrani, aquesta diferència 

queda molt reduïda, fet que fa que les situacions en què 

l’efecte reconstructor de l’onatge és més efectiu coinci-

deixin amb els temporals de mar, causants de l’erosió de 

les platges. I el resultat conjunt acaba sent, en general, 

d’erosió. 

Aquest fet fa que, en realitat, els resultats de l’estudi del 

nombre d’Ursell serveixin alhora per a valorar tant la 

força dels corrents restauradors com l’estat enèrgic del 

mar. Ara bé, cal tenir present que aquest paràmetre am-

plifica les variacions en el període d’ona, i per tant, a 

l’hora de llegir-ne els resultats en clau de força erosiva 

de l’onatge, les oscil·lacions del nombre d’Ursell s’han 

d’interpretar molt menors. 

 

Començant a analitzar els resultats amb la sèrie de dades 

de la boia de la XIOM davant el delta de la Tordera, una 

primera observació que es pot fer és que sí que s’identi-

fiquen unes dècades dels anys 90 i especialment dels 

2000 amb un onatge més enèrgic i erosiu que la dècada 

dels 80, la qual cosa coincideix amb uns anys de pèrdua 

de superfície de platja. Aquest comportament és més 

clar en l’onatge més enèrgic (les tempestes més impor-

tants) que en l’onatge no tan erosiu (tempestes més ha-

bituals). 

 

De fet, és possible observar com els períodes de pèrdua 

de superfície de platja emergida coincideixen amb anys 

de certa concentració de tempestes marítimes, per bé 

que la seva intensitat no necessàriament és major que 

en altres anys. És a dir, el que s’observa és un major nom-

bre de tempestes, no pas una major violència d’aques-

tes. 

 

D’altra banda, pel que fa al percentatge de temps amb 

presència d’un onatge restaurador, aquest presenta un 

comportament poc variant amb lògics descensos puntu-

als, corresponents a les tempestes de certa magnitud. 

No obstant això, aquesta estabilitat no necessàriament 

no es correspon amb una línia de costa canviant, i és que 

la dinàmica restauradora és molt més lenta que l’erosiva. 

 

 

 

 
[resultats] 
 
  

Les dades de la boia de la 

XIOM mostren unes dècades 

dels anys 90 i 2000 amb un 

onatge més enèrgic i una ma-

jor freqüència dels tempo-

rals. Aquest fet coincideix 

amb uns anys de retrocés de 

les platges. 

La sèrie SIMAR no presenta 

variacions significatives. 
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Passant a les dades SIMAR, una breu comparativa amb 

els registres de la boia permet dir que presenten, en ter-

mes generals, valors inferiors als mesurats per la boia pel 

que fa al percentatge de temps de mar reconstructor i al 

nombre d’Ursell. A més, les oscil·lacions en el valor 

d’aquest últim paràmetre també són menors. Sigui com 

sigui, convé tenir present que és una comparativa de no-

més 14 anys, perquè les sèries només coincideixen a 

existir durant el període 1984-1997. 

 

La sèrie SIMAR presenta un comportament oscil·latori 

relativament estable al llarg de les dècades, tant en els 

diferents percentils de asimetria de l’onatge com en el 

percentatge de temps d’onatge restaurador (variacions 

inferiors a +/- 0,5% entre les etapes identificades en 

l’evolució de la línia de costa (I)), de manera que resulta 

difícil establir cap mena de lligam amb els canvis en la 

superfície de platja emergida. La freqüència dels tempo-

rals tampoc presenta canvis al llarg de la sèrie. 

 

Per tant, en resum, només les dades de la boia de la 

XIOM permetrien relacionar un augment de l’energia de 

l’onatge i de la freqüència dels temporals amb un retro-

cés observat en la línia de costa, mentre que les dades 

SIMAR no presenten cap canvi significatiu en l’onatge 

que pugui responsabilitzar el transport transversal de se-

diments del comportament del front de platja.  
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Figura 2.2.2.1-1. Percentatge de temps de l’any en què s’han donat condicions d’onatge restaurador 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres del punt SIMAR 2118140 [42] i de la boia de la XIOM davant el delta de la Tordera [45]. 

(I) [veure pàgines 21 i 22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Els gràfics dels resultats presen-

ten les dues sèries de dades super-

posades. Els valors més tènues cor-

responen a la SIMAR, mentre que 

els més intensos corresponen a la 

boia de la XIOM. 
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Figura 2.2.2.1-3. Anàlisi de la capacitat de l’onatge de mobilitzar sediments. Indirectament, il·lustra també l’energia de l’onatge. 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres del punt SIMAR 2118140 [42] i de la boia de la XIOM davant el delta de la Tordera [45]. 
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2.2.2.2 

– Transport longitudinal de sediments a la costa – 

 
El transport longitudinal de sediments és el responsable 

de l’evolució de la forma de la platja en planta, produint 

canvis permanents successius a mitjà i llarg termini. És 

un mecanisme natural de redistribució dels sediments al 

llarg de la costa, de manera que –en general– es consi-

dera que no és responsable ni de guanys ni de pèrdues 

de sediments en el conjunt de la costa, tot i que sí que 

pot suposar-ne a la cel·la costanera si aquesta no és tan-

cada. 

 

Tanmateix, la seva acció es veu fortament condicionada 

per la presència d’obstacles, tant naturals com artificials. 

Els sortints rocosos del relleu poden arribar a bloquejar 

aquests corrents, donant lloc a platges “encaixades” aï-

llades pel que fa a sediments, com en les cales típiques 

de la costa brava. 

Però també els espigons o els ports intercepten aquests 

corrents, arribant a vegades a desviar-los mar endins. En 

aquests casos, sí que el transport longitudinal esdevé 

una font de pèrdues de sediments en la costa. 

 

Per tant, el transport longitudinal pot representar 

l’efecte de les estructures construïdes al litoral en el ba-

lanç sedimentari, tot i que aquest paper pot no ser fàcil 

d’avaluar degut a que tots el corrents de sediments res-

ponen a l’energia que l’onatge allibera a les platges en 

trencar i les seves contribucions es combinen, de manera 

que desacoblar-les en la resposta de la línia de costa és 

difícil. 

__ 

 

Com que els corrents es deuen a l’energia procedent de 

la incidència de l’onatge al litoral, la seva magnitud ha de 

dependre, com a mínim, de les mateixes variables que 

aquesta energia de les ones: alçada d’ona, freqüència i 

direcció d’incidència. A més, altres paràmetres poden in-

tervenir en la capacitat potencial de transport, com la 

batimetria (forma del fons marí en la costa) o la mida 

dels sediments. El transport real dependrà, a més, de la 

disponibilitat de sediments, de la vegetació que pugui fi-

xar-los, ... 

 

Ara bé, la manera en la que tots aquests paràmetres de-

terminen les taxes de transport requereix una modelit-

zació dels corrents de sediments. I al llarg de les dècades 

s’han descrit nombrosos models, però discrepen signifi-

cativament entre ells. Tot i això, aquestes discrepàncies 

es deuen, molt majoritàriament, al calibratge dels mo-

dels i no tant a quin paper o dependència matemàtica 

s’assigna a cada paràmetre, de manera que, més enllà de 

quins valors absoluts resultin dels diferents models, es 

considera que no haurien de descriure malament els 

canvis que es puguin produir en les taxes de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 
[interès] 
 

[metodologia] 

 
  

Com que el corrent longitu-

dinal de sediments al llarg de 

la costa només genera pèr-

dues de sediments al litoral 

quan topa amb estructures 

que el desvien mar endins, el 

seu estudi pot representar 

l’efecte d’aquestes estructu-

res en el balanç sedimentari. 
  

 

 
  

Les variacions en la taxa po-

tencial de transport longitu-

dinal de sediments s’estimen 

amb el model de Kamphuis 

de 1991. 

Es calculen les taxes instan-

tànies i se n’obtenen les anu-

als. Finalment, també es cal-

culen les mitjanes correspo-

nents a les diferents etapes 

identificades en l’evolució 

de la línia de costa. 
  

 



Efectes naturals i antròpics en el balanç sedimentari costaner a gran escala 

Aplicació a la zona costanera afectada per la conca del riu Tordera 

Joan Botey i Bassols 

Treball de Final de Grau. Grau en Enginyeria Civil, ETSECCPB (UPC) 
–  64  – 

Així doncs, tot i que els models tenen una precisió molt 

dependent del seu calibratge a les condicions locals, la 

valoració de l’efecte que té en les taxes de transport de 

sediments cadascun dels paràmetres de l’onatge que in-

tervenen en els corrents litorals requereix implícitament 

l’ús d’algun model que estableixi com intervé cadascun 

d’aquests paràmetres i com es combinen. I el fet que, pel 

que sembla –independentment del valor absolut que en 

resulti–, aquests models puguin estimar prou bé les vari-

acions de les taxes de transport de sediments els fa útils 

en aquest objectiu. 

 

 

El model escollit és el model de Kamphuis (1991), per ser 

un model que ja inclou de forma explícita bona part dels 

paràmetres que intervenen en el transport de sediments 

i, per tant, ser un model molt menys sensible a la neces-

sitat de calibratge. 

 

Els paràmetres del clima d’onatge que incorpora aquest 

model són l’altura d’ona espectral significant en aigües 

profundes (𝐻𝑠,0), el període pic (𝛵𝑝) (I) i la direcció de 

l’onatge en aigües profundes (𝛼0), obtingudes (com el 

l’apartat anterior 2.2.2.1) de la sèrie SIMAR 2118140 [29] 

i dels registres de la boia de la XIOM davant el delta de 

la Tordera [45]. (II) 

Altres paràmetres que inclou el model de Kamphuis són 

el pendent (0’057) i el diàmetre dels sediments (1𝑚𝑚) 

de la platja submergida (III). 

Com en l’estudi del transport transversal, el procedi-

ment de càlcul de les taxes de transport longitudinal co-

mença amb la selecció de les dades d’onatge correspo-

nents a onatge incident a la costa del tram Blanes – port 

d’Arenys, és a dir, amb direccions d’incidència d’entre 

65º i 245º. (I) 

 

Tot seguit, cal propagar l’onatge d’aigües profundes cap 

a la costa fins a (en aquest cas) la zona de trencament de 

les onades, en un procediment anàleg al descrit per al 

transport transversal (IV). Això requereix, per tant, definir 

un criteri de trencament: s’adopta un índex de trenca-

ment de 0,65. (V) 
   

𝛾 =
𝐻𝑠,𝑏

ℎ𝑏
= 0,65 ± 0,01 (2.2.2.2-1) 

   

𝛾 Índex de trencament = 0,65 ± 0,01 

𝐻 Altura d’ona  

ℎ Calat o profunditat  

𝑠 significant  

𝑏 en trencament (“breaking”)  
   

Aquest índex de trencament significa que per a valors del 

quocient superiors a 0’65 (amb una tolerància de 0’01), 

l’onada trenca. Convé observar que, segons la seva defi-

nició, el punt de trencament (el calat o profunditat ℎ𝑏) 

serà diferent per a cada alçada d’ona 𝐻𝑠,0. 

 

Seleccionades les dades d’estudi i establert el criteri de 

trencament, es procedeix doncs a la propagació de 

l’onatge. Seguint el procediment de l’apartat anterior (III), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I)

 [veure pàgina 56] 

 
(II)

 [veure pàgina 57] 

 
(III) Donat que les onades es deses-

tabilitzen i trenquen degut a l’incre-

ment de l’alçada d’ona que provoca 

la disminució de la profunditat, 

l’índex de trencament relaciona 

ambdós paràmetres representant 

l’estabilitat de l’onada. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(IV) Veure pàgines 57 i 58, canviant 

els subíndex 𝑐 de tancament per 

subíndex 𝑏 de trencament (“bre-

aking”). 
 
(V) Com que les onades es desesta-

bilitzen i trenquen degut a l’incre-

ment de l’alçada d’ona que provoca 

la disminució del calat, l’índex de 

trencament relaciona ambdós parà-

metres representant l’estabilitat de 

l’onada. 

 

 
(I) [veure pàgina 56] 

 

 

 
(II) [veure pàgina 55] 

 

 
(III) [veure pàgina 57] 
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s’arriba a l’equació 2.2.2.1-11, en la que es pot observar 

que, en aquest cas, es tracta d’un càlcul iteratiu, ja que 

el calat en trencament ℎ𝑏 depèn de l’alçada d’ona en 

trencament 𝐻𝑠,𝑏 segons el criteri de trencament (equa-

ció 2.2.2.2-1), però aquesta alçada d’ona 𝐻𝑠,𝑏 depèn al 

seu torn del mateix calat en trencament ℎ𝑏 (equacions 

2.2.2.1-7, 2.2.2.1-9 i 2.2.2.1-11), en una relació matemà-

tica de la que no és possible aïllar cap de les dues varia-

bles. 

 

Bé, més enllà d’aquesta particularitat, un cop propagat 

l’onatge al punt de trencament (equacions 2.2.2.1-6 i 

2.2.2.1-9), pot aplicar-se finalment el model de  

Kamphuis per estimar la taxa potencial de transport lon-

gitudinal de sediments que la incidència de l’onatge a la 

costa genera: 
   

𝑄 = 7,3 · 𝐻𝑠,𝑏
2 · 𝑇𝑝

1,5 · 𝑚𝑏
0,75 · 𝐷50

−0,25 · (𝑠𝑖𝑛(2 · 𝜃𝑏))
0,6

 
  

 (2.2.2.2-2) 
   

𝑄 Taxa de transport de sediments (m3/h) 

𝐻𝑠,𝑏 Alçada d’ona significant en 
trencament 

(m) 

𝑇𝑝 Període pic (s) 

𝑚𝑏 Pendent de la platja submergida ≅ 0,057 

𝐷50 Diàmetre característic dels sediments 
de la platja submergida (percentil 50) 

≅ 0,001 𝑚 

𝜃𝑏 Angle d’incidència de l’onatge en  
trencament, relatiu a la costa 

(rad) 

   

 

 

A més de les taxes potencials de transport longitudinal 

de sediments, calculades a partir dels registres d’onatge 

del punt SIMAR i de la boia de la XIOM i, per tant, valors 

“instantanis”, també es calculen les taxes totals anuals, 

considerant que les condicions d’onatge romanen inva-

riants entre registre i registre de les sèries de dades.  

Per acabar, també es calculen les mitjanes correspo-

nents a les etapes identificades en l’evolució de la línia 

de costa (I). 

__ 

 

La primera conclusió clara del càlcul de les taxes poten-

cials de transport longitudinal de sediments és que el 

transport net és cap al sud (signe negatiu als gràfics), cap 

al port d’Arenys, la qual cosa concorda amb l’assumpció 

general de que la Tordera és la principal font de sedi-

ments de les platges del Maresme [5]. Es tracta de taxes 

de transport amb una mitjana de l’ordre de 

32.000m3/any segons les dades de la boia de la XIOM, i 

de 47.000m3/any segons les dades SIMAR. 

 

Les dues sèries de dades presenten resultats força coin-

cidents, per bé que la boia de la XIOM acostuma a indicar 

taxes de transport menors (als gràfics, més properes a 

l’eix horitzontal). 

Així doncs, en el període d’estudi destaquen els anys 

2000, amb taxes molt elevades durant els primers anys 

(incloent el màxim de la sèrie, de l’any 2003). Més enllà 

d’això, els resultats mostren una tendència a la baixa que 

té continuïtat abans i després d’aquesta excepció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(I) [veure pàgines 21 i 22] 

 

 
[resultats] 

 
  

El transport longitudinal net 

predominant és de sentit sud. 
  

 
  

Les taxes de transport pre-

senten una tendència a la 

baixa a excepció dels elevats 

valors dels anys 2000, que 

coincideixen amb un etapa 

de pèrdua de superfície de 

platja emergida. 
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Aquests valors grans coincideixen amb uns anys de re-

trocés important de la línia de costa, i podria explicar-se 

amb el fet que el transport net és de sentit sud i l’extrem 

sud de la cel·la costanera Blanes – port d’Arenys no és 

tancat, de manera que majors taxes de transport longi-

tudinal comporten un major sobrepassament o bypass, 

és a dir, pèrdues de sediments. 

Tanmateix, també hi va haver un altre retrocés clar als 

anys 1990-95 que, en canvi, les dades no semblen expli-

car pas. I és que, de fet, cal recordar que es tracta de ta-

xes potencials de transport de sediments, i que el trans-

port longitudinal no és pas, ni molt menys, l’únic agent 

que intervé en el balanç sedimentari. 

 

En definitiva, el transport longitudinal net és predomi-

nantment de sentit sud, i les taxes de transport presen-

ten una tendència a la baixa a excepció dels elevats va-

lors dels anys 2000, que coincideixen amb un etapa de 

pèrdua de superfície de platja emergida. 

 

 

 

  

 

 
(*) De nou, els gràfics dels resultats 

presenten les dues sèries de dades 

superposades. Els valors més tè-

nues o discontinus corresponen a la 

SIMAR, mentre que els més inten-

sos corresponen a la boia de la 

XIOM. 
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Figura 2.2.2.2-1. Anàlisi del transport longitudinal de sediments a la costa 
font: Elaboració pròpia a partir dels registres del punt SIMAR 2118140 [42] i de la boia de la XIOM davant el delta de la Tordera [45]. 
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2.2.3 

–––––––––––––––––––– Costa –––––––––––––––––––– 

 
2.2.3.1 

– Actuacions antròpiques al litoral – 

 
Seguint el cicle dels sediments, s’arriba finalment a la 

costa. Com és lògic i s’ha comentat ja, la configuració del 

litoral –amb les seves platges de major o menor pendent, 

amb sediments més gruixuts o menys, amb presència de 

vegetació o no que els pugui fixar, amb sortints rocosos 

del relleu, i amb més o menys estructures artificials– 

condiciona molt significativament l’efecte de la incidèn-

cia de l’onatge a la costa i dels corrents costaners que 

genera. Tots aquests aspectes de la costa determinen en 

quina mesura s’amorteix el trencament de l’onatge, fins 

a quin punt és fàcil mobilitzar sediments i que entrin en 

els corrents costaners, i determinen també quina trajec-

tòria prenen aquests corrents i, per tant, cap a on es di-

rigeixen els sediments que porten. 

 

Estudiant quins canvis s’han pogut produir en el sistema, 

les característiques pròpies de la platja com el pendent, 

la mida dels sediments (que, de fet, està relacionada 

amb el pendent) o el relleu costaner no són aspectes a 

considerar perquè no és esperable que hagin canviat. De 

manera que queden les estructures artificials i les actua-

cions humanes que s’hagin pogut dur a terme a la costa. 

__ 

 

Així doncs, s’han intentat inventariar totes les interven-

cions humanes a la costa executades durant les darreres 

cinc o sis dècades, a partir de fonts diverses detallades a 

la taula 2.2.3.1-1. Aquestes intervencions s’han agrupat 

en quatre classes: transvasaments interns; dragatges; i 

aportacions de sediments; i obres diverses. 

 

Els transvasaments interns són dragatges de sediments 

submergits, majoritàriament provinents de les barres 

prelitorals (I), del front deltaic o dels dics d’abric dels 

ports, que es dipositen a la platja emergida. En aquest 

cas, es tracta de dragatges i aportacions fets dins la cel·la 

d’estudi. En canvi, es parla simplement de dragatge 

quan els sediments recuperats s’aboquen fora de la 

cel·la, i d’aportacions quan s’aboquen a platges de la 

cel·la però provenen de fora d’ella. 

 

Qualsevol intervenció a les platges pot alterar la seva di-

nàmica i la dels corrents litorals, i pot comportar, també, 

una variació en el diàmetre dels sediments. 

A més, particularitzant, els dragatges i les alimentacions 

de platges suposen una entrada i una sortida neta de se-

diments en el balanç sedimentari, respectivament. Ara 

bé, cal tenir present que, si bé les alimentacions de les 

platges sí que suposen un guany en la superfície de platja 

 

 

 

 
 

[metodologia] 

 

 

 

 

 

 
[interès] 
 

 
(I) [veure pàgina 53] 

 

 

 
  

Les característiques de la 

costa determinen en quina 

mesura s’amorteix l’efecte 

de l’onatge, com de fàcil és 

mobilitzar els sediments i 

quines trajectòries prenen els 

corrents costaners. 

De totes elles, les estructures 

artificials i les actuacions hu-

manes són les que poden ha-

ver canviat. 
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emergida, els dragatges no en representen pas una pèr-

dua, ja que prenen els sediments de la platja submer-

gida. Aquest fet és extrapolable, lògicament, als transva-

saments interns, que signifiquen, doncs, un guany net en 

superfície de platja. 

D’altra banda, i per acabar, les diferents estructures 

construïdes a la costa, com els ports, els dics i els espi-

gons, tenen un efecte directe i notable en les trajectòries 

dels corrents costaners, com s’ha pogut veure en l’apar-

tat anterior sobre el transport longitudinal. A més, altres 

actuacions menors poden produir alteracions localitza-

des a la platja.  

__ 

 

Fent un resum històric molt breu, l’antropització de la 

costa del Maresme va començar al segle XIX, quan els ai-

guamolls i els sistemes de dunes associats a les múltiples 

rieres de la zona van transformar-se per a usos agrícoles 

o per raons sanitàries. Més endavant, l’any 1848 es va 

inaugurar la primera línia de ferrocarril de la Península 

Ibèrica, entre Barcelona i Mataró. Aquesta línia va cons-

truir-se sobre la platja mateixa per ser la zona de majors 

facilitats tècniques. Onze anys més tard, el 1859, la línia 

va arribar a Tordera. 

Totes aquestes actuacions van treure a la platja el que es 

podria considerar una reserva, en espai i en sediments, 

per poder mantenir el seu dinamisme i respondre als em-

bats de l’onatge. 

Així, anys més tard, van començar a aparèixer els primers 

problemes d’erosió, que van motivar la construcció 

d’una escullera de protecció. 

 

Ja al segle XX, es van anar construint els diversos ports 

esportius d’aquest tram de costa, començant pel 

d’Arenys de Mar l’any 1907. A la seva construcció, van 

seguir les respectives ampliacions i la construcció de 

nombrosos espigons. 

Finalment, el desenvolupament urbanístic i turístic de la 

comarca va motivar l’ocupació de la franja costanera, 

l’explotació d’àrids de les lleres dels rius i rieres, i la ca-

nalització o regulació de molts d’aquests cursos d’aigua. 

 

El resultat final és una costa altament alterada per l’acció 

humana en la qual l’existència de múltiples obstacles di-

ficulta o impedeix l’acció redistributiva dels corrents lon-

gitudinals que transporten els sediments al llarg de la 

costa. 

 

Amb aquesta situació, el Maresme és la zona on van fer-

se les primeres regeneracions artificials de platges a l’Es-

tat Espanyol, on se n’han fet més, i on s’han fet les de 

majors magnituds, per la necessitat de protegir la línia 

del ferrocarril i la carretera, per la importància a l’econo-

mia local de la indústria turística lligada a les platges i per 

l’existència a la comarca de grans quantitats de sorres 

susceptibles de ser utilitzades en les alimentacions de les 

platges. [9] 

 

 

 
  

S’han inventariat les inter-

vencions antròpiques realit-

zades en els darrers 55 anys,  

i s’han classificat en quatre 

classes: transvasaments in-

terns, dragatges i aportaci-

ons, segons l’origen i la des-

tinació dels sediments; i 

obres d’enginyeria. 
  

 
 

 

 

 

 
[resultats] 

 
  

Les alimentacions de platges  

representen un guany net en 

superfície de platja emergida 

totalment perceptible.  

L’efecte d’altres intervenci-

ons com els dragatges o les 

obres litorals és de més difí-

cil valoració. 
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Tanmateix, els successius canvis en el color polític al cap-

davant del govern espanyol (que té competència exclu-

siva en la gestió de la franja costanera) han marcat la uti-

lització de les regeneracions artificials de les platges per 

fer front als seus problemes d’erosió. Des d’un inici, les 

regeneracions artificials es van percebre com una me-

sura mediambientalment “tova”, enfront a altres mesu-

res “dures” consistents en la construcció d’espigons i es-

culleres. D’altra banda, però, les alimentacions de plat-

ges han demostrat tenir una efectivitat molt limitada i 

una durabilitat excessivament curta. Per tot plegat, actu-

alment s’estan duent a terme nombrosos estudis desti-

nats a revisar i redissenyar les polítiques de gestió dels 

recursos costaners. 

 

 

Pel que fa concretament al tram de costa comprès entre 

Blanes i el port d’Arenys de Mar, es comptabilitzen un 

total de 4.042.464m3 de sediments aportats a les platges 

emergides, provinents molt majoritàriament de dragat-

ges fets en platja submergida dins la pròpia cel·la costa-

nera (3.951.749m3) però també d’aportacions externes; 

i 250.638m3 dragats en platja submergida dins la cel·la i 

aportats a platges situades fora d’ella. 

 

Entre les alimentacions, destaquen les dues fetes a Mal-

grat de Mar l’any 1986 (2.249.439m3) i la feta a Malgrat 

de Mar i a Santa Susanna l’any 1994 (de 944.810m3). Res-

pecte a la primera, pot observar-se com, efectivament, 

després de l’alimentació es produeix una accentuació de 

la tendència ja present de la superfície de platja emer-

gida a augmentar. I sobre la segona podria dir-se el ma-

teix, tot i que ja hauria de reflectir-se’n el resultat en la 

mesura de la superfície de platja emergida corresponent 

a l’any 1994 (suposadament, del mes de juny), però el 

seu resultat no s’observa fins a la de l’any 1996, tot i que 

l’alimentació es va realitzar (en principi) al febrer del 

1994. Amb tota probabilitat, es tracta d’algun error en 

les dates. 

 

La resta d’alimentacions són molt més discretes en mag-

nitud i no se n’aprecia un efecte clar a l’escala del con-

junt de la cel·la costanera. 

 

 

En resum, les alimentacions de platges, tant si són amb 

sediments de la pròpia cel·la com si provenen d’altres 

orígens, representen un guany de superfície de platja 

perfectament perceptible i immediat, mentre que 

l’efecte d’altres intervencions com els dragatges o les 

obres litorals no es detecta de forma immediata i clara 

en la línia de costa i és molt més difícil de valorar. Cal 

observar, però, que en la cel·la d’estudi s’han dut a 

terme molt poques obres, de manera que el seu possible 

efecte és d’esperar que sigui petit i, conseqüentment, la 

seva detecció, dificultosa.  
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1981 [46] Consolidació de la platja de Santa Susanna. 
Alimentació de 32.500m3 
dragats del delta de la Tordera. 

1985 [46] 3r projecte d’obra de defensa urgent a la platja de Santa Susanna. 
Alimentació de 715m3 
procedents de pedrera. 

1986 [46] Regeneració periòdica de les platges del Maresme. Malgrat de Mar. 
Alimentació d’1.169.439m3 
dragats del delta de la Tordera. 

1986 [37] Eliminació de l’espigó de la platja de Malgrat de Mar. 
Alimentació d’1.080.000m3 
dragats de davant del port d’Arenys de Mar. 

1986 [37] Construcció d’un dic submergit a la platja de la Musclera (Arenys de Mar). 
Alimentació d’11.926m3 
dragats de la platja del Cavaió (llevant del port d’Arenys de Mar). 

1990 (I) [46] Regeneració periòdica de les platges del Maresme. El Masnou i Malgrat de Mar. 
Alimentació de 180.000m3 (90.000m3 a la platja de Malgrat de Mar) 
dragats d’un banc de sorra situat davant de Premià de Mar. 

1993 (III) [46][38] Regeneració periòdica de les platges del Maresme. Malgrat de Mar. 
Alimentació de 145.000m3 
dragats del delta de la Tordera i de Santa Susanna. 

1994 (II) [46][38] Regeneració periòdica de les platges del Maresme. Malgrat de Mar i Santa Susanna. 
Alimentació de 944.810m3 
dragats del delta de la Tordera i de Santa Susanna. 

2004 Construcció de l’estació de bombament de l’ACA a la platja de s’Abanell (Blanes) 
2006 (IV) [38] Alimentació de la platja de la Picòrdia (Arenys de Mar). 

50.228m3 
dragats de davant del dic de recer i de la bocana del port d’Arenys de Mar. 

2006 (IX) [47] Obres de millora de l’accessibilitat a la platja de Canet de Mar. 
2007 [48] “Rehabilitació de la façana marítima” de Sant Pol de Mar. 
2007 (VI i VII) [40] Alimentació de la platja de la Picòrdia (Arenys de Mar). 

53.556m3 
dragats del dic de recer i de la bocana del port d’Arenys de Mar. 

Taula 2.2.3.1-1. Actuacions antròpiques al litoral [continua] 
font: Elaboració pròpia a partir de les fonts indicades. 

 

 
(*) En el cas de la taula 2.2.3.1-1, 

els nombres romans entre parènte-

sis indiquen mesos de l’any. 
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2007 (XII) [46] Alimentació de la platja de s’Abanell (Blanes). 
180.000m3 
dragats del delta de la Tordera. 

2008 (IV) [40] Alimentació de la platja de s’Abanell (Blanes). 
150.000m3 
dragats del delta de la Tordera. 

2009 (IX) [49][40] Alimentació de la platja de s’Abanell (Blanes). 
250.000m3 sobre projecte 
dragats de davant del port d’Arenys de Mar. 

2009 [46] Obres d’emergència a Vilassar de Mar. 
Alimentació de 84.928m3 
dragats de l’entorn del port d’Arenys de Mar. 

2009 [38] Alimentació de la platja d’Arenys de Mar. 
50.000m3 
dragats del dic de recer i de la bocana del port d’Arenys de Mar. 

Taula 2.2.3.1-1. Actuacions antròpiques al litoral 
font: Elaboració pròpia a partir de les fonts indicades. 

 

 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Transvasaments interns Dragatges Aportacions Obres

del delta de la Tordera
a Santa Susanna

Santa Susanna

del delta de la Tordera
a Malgrat de Mar

Malgrat de Mar

del delta de la Tordera
a Malgrat de Mar

del delta de la Tordera
i Santa Susanna
a Malgrat de Mar
i Santa Susanna

Port d'Arenys

Port d'Arenys

del delta de la Tordera
a s'Abanell (Blanes)

del delta de la Tordera
a s'Abanell (Blanes)

Port d'Arenys

Malgrat de Mar
Canet de Mar Sant Pol de Mar

del port d'Arenys
a s'Abanell (Blanes)

Cavaió (llevant del 
Port d'Arenys) S'Abanell (Blanes)

Figura 2.2.3.1-1. Actuacions antròpiques al litoral 
font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 2.2.3.1-1. 
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2.3 

Discussió de resultats 
  

 
Observant el conjunt de resultats obtinguts en l’estudi 

de l’evolució històrica dels diferents agents modeladors 

de la línia de costa i observant l’evolució històrica 

d’aquesta, es poden relacionar certes condicions amb 

l’avanç o el retrocés del front de platja. 

 

Els resultats permeten identificar tres factors que con-

trolen el comportament de la línia de costa: una bona 

disponibilitat de sediments combinada amb avingudes 

prou importants com per mobilitzar aquests sediments 

fins al mar; les regeneracions artificials de platges; i els 

temporals marítims i la força erosiva de l’onatge. Lògica-

ment, els dos primers ajudaran a fer avançar el front de 

platja, mentre que el tercer el farà retrocedir. En cas de 

coincidir en un mateix període, el resultat dependrà, 

com és d’esperar, del balanç net entre les seves accions. 

 

Efectivament, els resultats mostren dos períodes de 

guany de superfície de platja emergida: 1977-1990 i 

1994-1996. En el primer, l’erosionabilitat del sòl aug-

menta significativament i tenen lloc diverses grans cres-

cudes de la Tordera. Posteriorment, també té lloc un fort 

temporal marítim l’any 1987, però els seus efectes es 

contraresten amb les grans alimentacions que s’havien 

fet el 1986 a Malgrat de Mar i d’altres de menors realit-

zades en aquells mateixos anys (1986-1990). 

 

I en el segon període –1994-1996–, es torna a produir 

una altra gran avinguda l’any 1994 que té lloc després 

d’uns anys en què l’erosionabilitat del sòl a la conca hi-

drogràfica disminueix una mica però s’estabilitza en va-

lors lleugerament majors als dels anys 70. Sembla lògic 

entendre aquest segon període com una successió de 

preparació i mobilització dels sediments, atès que des 

dels anys 80 no hi havia hagut cap altra crescuda impor-

tant del riu. A més, cal sumar-hi la mateixa situació que 

als anys 80: més tard, l’any 1996 va haver-hi un fort tem-

poral marítim, però els seus efectes es van veure com-

pensats per la gran alimentació feta també a Malgrat de 

Mar l’any 1994. 

 

D’altra banda, si s’observen els períodes de pèrdua de 

superfície de platja, es veu com es corresponen a anys 

amb un onatge especialment enèrgic i erosiu i amb la 

presència de temporals marítims d’entitat, alhora que 

són anys en què no es va fer cap regeneració important 

de les platges de la zona ni va haver-hi cap gran crescuda 

de la Tordera. Per tant, es tracta d’una etapa en què cap 

factor compensa l’efecte erosiu habitual de l’onatge i, 

per tant, en què es produeix una remodelació dels sedi-

ments ja existents, sense que es produeixi cap aportació. 

 

D’altra banda, en termes més generals, també cal parar 

atenció a les extraccions d’àrids i a la fixació dels marges 

 

 

 

 
 
  

L’avanç i el retrocés de la lí-

nia de costa semblen estar 

lligats a tres situacions: una 

bona disponibilitat de sedi-

ments combinada amb cres-

cudes prou importants del 

riu; regeneracions artificials 

de les platges; i temporals 

marítims. Les dues primeres 

ajudaran a fer avançar el 

front de platja, mentre que la 

tercera el farà retrocedir. 

La combinació del paper de 

cadascun d’aquests factors 

determinarà la resposta de la 

línia de costa. 
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de la Tordera. El seu efecte és més difícil d’avaluar per-

què no es tracta de fets puntuals i d’efectes immediats 

sinó de processos estesos en el temps i que es deixen 

notar a mitjà i llarg termini. 

No obstant això, les extraccions d’àrids de la llera del riu 

realitzades entre els anys 1958 i 1996 han generat uns 

grans sots en el fons del riu. Aquests sots actuen com a 

trampes per als sediments que es mobilitzen per trans-

port de fons, que és el mode de transport predominant 

durant el règim normal o base del riu, és a dir, el que es 

dóna gairebé sempre. I la fixació dels marges de la Tor-

dera en la majoria del seu curs mitjà i baix disminueix 

l’accessibilitat del riu a nous sediments. 

 

Aquestes afectacions menys immediates i més de con-

text no són tan fàcilment identificables en l’evolució de 

la línia de costa però poden entendre’s com un fort de-

bilitament d’una capacitat natural de la Tordera de res-

taurar les platges. Així, pot observar-se com en el perí-

ode 1960-1977, tot i haver alguns temporals marítims 

però cap regeneració de platges, la línia de costa roman 

estable; i, en canvi, des d’aleshores la superfície de platja 

emergida ha presentat un comportament sempre lligat a 

l’acció d’agents potents, com les avingudes o els tempo-

rals de mar. 

  

 

 
  

D’altra banda, les extracci-

ons d’àrids i la fixació dels 

marges de la Tordera són 

afectacions que poden haver 

debilitat fortament la capaci-

tat natural del riu de restaurar 

les platges. 
  

 
(*) La taula 2.3-1 (pàgina 77) recull 

els fets principals observats en el 

balanç sedimentari al llarg de les 

darreres dècades, i la figura 2.3-1  

(pàgines 78 i 79) els gràfics que 

il·lustren aquesta lectura dels resul-

tats. 
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– (1960)->1977: estabilitat en nivells inferiors al 1946 
 1977->1985: recuperació 

 l’erosionabilitat del sòl augmenta 
 3 grans avingudes, entre elles la 2a major històrica 
 les majors extraccions d’àrids. Efecte no immediat 

 1985->1990: continuació de la recuperació 
 l’erosionabilitat del sòl continua augmentant fins al 1987, i des-

prés disminueix a valors inferiors als de l’any 1983 
 es prohibeixen les extraccions d’àrids: la trampa de sediments 

creada equival a 4’7Mm3 
 obres d’endegament a la Tordera i nombrosos estretaments: a 

curt termini, major força erosiva i de transport, però: 
 en endavant, menor disponibilitat de sediments 
 fort temporal marítim l’any 1987, però: 
 les dues majors alimentacions històriques: 2’2Mm3 a Malgrat de 

Mar, any 1986. També altres de menors 
 1990->1993: pèrdua important 

 els màxims de PPT24h disminueixen notablement en endavant 
 corresponentment, els màxims dels cabals també (a Tordera, en-

tre els anys 70 i els 2000, una disminució superior al 50%). Espe-
cialment clar a la subconca d’Arbúcies, una de les dues principals 
fonts de sediments 

 augment de l’erosionabilitat del sòl, estabilitzant-se l’any 1993 
a valors lleugerament superiors als de l’any 1983 

 cap avinguda important 

  successió de diversos temporals marítims, per bé que no són 
extraordinàriament severs excepte el de l’any 1992 

 onatge, en general, més enèrgic i erosiu que als anys 80 
 petita alimentació a Malgrat de Mar 

 1993->1994: continuació de la pèrdua 
– res a destacar: 

 l’erosionabilitat del sòl continua estabilitzada 
 l’efecte de les extraccions va fent el seu curs, com també: 
 la disminució dels màxims de PPT24h i: 
 de cabals, i els efectes de: 
 l’endegament de la Tordera 

 l’onatge continua sent més enèrgic i erosiu que als anys 80 
 1994->1996: gran recuperació 

 gran avinguda l’any 1994 
 sever temporal marítim l’any 1996, però: 
 gran alimentació a Malgrat de Mar 

– 1996->2000: estabilitat 
– efectivament, cap fet remarcable 

 2000->2008: pèrdua important 
 major temporal marítim, any 2003 
 onatge encara més enèrgic i erosiu que als anys 90 
 màxima taxa de transport longitudinal potencial (any 2003) -> 

màxim bypass al port d’Arenys (pèrdues de sediments) 
 2 alimentacions a s’Abanell (Blanes), petites 

Taula 2.3-1. Relació de fets destacables en el balanç sedimentari 
font: Elaboració pròpia a partir dels resultats obtinguts 

  

Següents dues pàgines: Figura 2.3-1. Discussió de resultats. 

De dalt a baix (o d’esquerra a dreta): Evolució de la línia de costa, Erosionabilitat del sòl i actuacions antròpiques a la conca, Actuacions antròpiques a la llera fluvial, Transport transversal de sediments a la costa 

(temporals erosius), Actuacions antròpiques al litoral; Transport transversal de sediments a la costa (asimetria i energia de l’onatge), Transport longitudinal de sediments a la costa, Cabals, Pluviometria a Santa 

Maria de Palautordera i Pluviometria a Breda. 
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3 

Conclusions 
  

 
Els resultats obtinguts mostren un comportament de la 

superfície de platja emergida amb dos components tem-

porals. Un primer component de resposta a curt termini 

en què les grans variacions estan subjectes a les crescu-

des i la disponibilitat de sediments a la Tordera, als tem-

porals marítims i a les regeneracions artificials de plat-

ges. I un segon component de resposta a mitjà i llarg ter-

mini relacionat amb els condicionants de contorn tals 

com les extraccions d’àrids de la llera del riu o la fixació 

dels seus marges. També entraria en aquest segon com-

ponent temporal l’efecte d’altres intervencions huma-

nes com els estretaments del llit de la Tordera, les es-

tructures i infraestructures costaneres o els dragatges de 

sediments de les platges submergides, tot i que caldria 

estudiar més profundament com afecten al balanç sedi-

mentari del conjunt de la cel·la costanera. 

 

La gran rellevància de les avingudes en l’aportació de se-

diments a la costa fa suposar una disminució en la capa-

citat de la Tordera d’alimentar les platges, ja que els mà-

xims de precipitació acumulada en 24 hores i, correspo-

nentment, els màxims dels cabals al riu es concentren en 

les dècades dels anys 60 a 80 i, per tant, són molt menys 

freqüents actualment. Però és que, a més d’haver-se 

produït aquest descens en l’aportació de sediments per 

suspensió, també el transport de fons ha estat greument 

afectat per les extraccions d’àrids. Tot plegat, implica 

una menor capacitat de la Tordera de contrarestar 

l’efecte de les tempestes marítimes en les platges, que 

esdevenen més sensibles a l’embat de l’onatge. 

 

Així doncs, la lectura conjunta que s’extreu és que el des-

encadenant més plausible de la inestabilitat de les plat-

ges seques del Maresme nord és la reducció de l’aporta-

ció de sediments de la Tordera, principalment degut a 

unes precipitacions màximes més febles, però també 

acompanyat per una obstrucció de l’arribada dels sedi-

ments al riu a través dels seus marges –ara fixats– i una 

intercepció del transport de fons en les cavitats genera-

des per les extraccions d’àrids al fons del llit fluvial. 

A més, la fragmentació del litoral que suposen les dife-

rents estructures construïdes dificulta la capacitat adap-

tativa de la costa, i poden implicar una pèrdua neta de 

sediments per la desviació dels corrents litorals. 

 

Per tant, la causa original principal sembla ser natural 

però les seves conseqüències han estat altament agreu-

jades per l’acció humana: el resultat de la disminució de 

l’aportació de sediments en suspensió causada per avin-

gudes menors s’ha vist agreujat pel conjunt d’alteracions 

antròpiques a la Tordera i a la costa. 

 

 

 

 

 

 
 
  

Una disminució de les preci-

pitacions màximes acompa-

nyada de la fixació dels mar-

ges de la Tordera i de les ex-

traccions d’àrids que s’hi van 

dur a terme han resultat en 

una reducció de l’aportació 

sedimentària del riu a les 

platges del Maresme nord. 

A aquest fet, s’hi suma una 

costa altament fragmentada i 

uns corrents litorals alterats. 

El resultat són unes platges 

més sensibles als temporals 

de mar i amb una capacitat 

adaptativa reduïda. 
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D’acord amb aquestes conclusions, el primer que caldria 

preguntar-se en futurs estudis és quin pes té la pluja en 

la dinàmica dels sediments i de les platges i, per tant, fins 

a quin punt es pot corregir l’actual situació des de les 

causes antròpiques. Però, en tot cas, disminuir l’impacte 

de l’home sobre l’ecosistema fluvial i costaner ajudaria, 

de totes totes, a millorar la salut del litoral. 

 

En primer lloc, es tractaria de recuperar –en la mesura 

del possible– el paper que de forma natural tenia el riu 

en el balanç sedimentari. D’una banda, es podria plante-

jar reblir de forma artificial les cavitats que van generar 

les extraccions d’àrids, per intentar eliminar aquesta al-

teració en el transport de fons del riu. D’una altra, es po-

dria mirar de recuperar per al riu espai a les seves ribes i 

planes d’inundació, com es va fer a la Batllòria als anys 

80. Això ajudaria el riu a recuperar una adaptabilitat als 

canvis en el seu règim hidràulic o en el seu entorn, i li 

retornaria una font directa de sediments. 

I en segon lloc, convindria reduir tant com fos possible la 

fragmentació del litoral, bé sigui per inexistència dels 

obstacles, o bé sigui per permeabilitat d’aquests davant 

els corrents costaners. La finalitat seria tenir una unitat 

sedimentària més gran que tingués major llibertat de 

mobilització dels sediments al llarg de la cel·la per distri-

buir-los, seguint les dinàmiques naturals, com més con-

vingués en funció de l’impacte de l’onatge i de la dispo-

nibilitat i disposició de sediments en cada zona.  
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