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7. IMPACTE MEDIAMBIENTAL 
 
 
7.1. El medi terrestre  
 
 
7.1.1. Descontaminació prèvia dels terrenys 
 
Durant molts anys, la major part dels terrenys afectats per la construcció del 
nou port de Badalona van estar ocupats per diferents fàbriques. Una d’elles, 
era la “Sociedad Anónima Cros”, un complex químic que estava situat a 
primera línia de mar, seguint la tendència d’ubicació industrial de l’època.  
 
Els terrenys ocupats per la fàbrica estaven situats entre els carrers Eduard 
Maristany, Mar Jònica, Cervantes i el mar. Els residus que va anar produint el 
complex químic va provocar una contaminació important del sòl afectat degut a 
l’acumulació i consolidació de diferents materials, sobretot metalls. A més, el 
gairebé nul tractament d’aquests contaminants al llarg dels anys va provocar el 
progressiu deteriorament del sòl. 
 
 

 
 
Figura 63. Vista aèria dels terrenys de la Cros abans de la construcció del port.  

Font: [4]. 
 
 
Per tot això, es va fer imprescindible la realització d’uns treballs previs de 
descontaminació del sòl corresponent ja que en aquests terrenys contaminats 
és previst ubicar-hi algunes instal·lacions portuàries. Aquests treballs han estat 
assumits per la societat Marina Badalona S.A. [10] que les va adjudicar a la 
U.T.E. formada per FCC i TPA per un valor total de 3.814.206,76 €. 
 
Les operacions van ser seguides per la Comissió Mixta de Concertació i 
Control, format per la Direcció General de Ports, el Departament de Medi 
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Ambient, la Junta de Residus, la societat Marina Badalona S.A. i la direcció 
ambiental i tècnica del projecte del port. 
 
La classificació dels residus de la fàbrica Cros es van fer segons la normativa 
establerta:  
 

- Residus de classe III, són els residus més contaminants. 
 
- Residus de classe II, són uns residus que cal inertitzar abans de 

dipositar-los en abocadors controlats. 
 

- Residus de classe I, són unes terres aptes per al reaprofitament 
productiu. 

 
- Residus de classe 0, es tracta d’un tipus de terres que es poden fer 

servir per regenerar les platges de Badalona donat el seu escàs poder 
contaminant.  

 
Amb aquesta classificació dels sòls, el procés a seguir va ser excavar les 
terres, dipositar-les a la plataforma prèviament preparada amb argiles i 
determinar si es tracta de residus de classe III o de classe II. Els residus de 
classe III van ser tractats en el mateix lloc amb magnesita per tal de 
transformar-los en residus de classe II. Un cop totes les terres eren de classe II 
es van transportar a uns abocadors controlats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excavació Segon acopi  Primer acopi Tractament

Classe II 

Classe III

Classe III 

Classe II 

Abocador controlat 
classe II 

 
Figura 64. Procés de descontaminació dels sòls de l’antiga fàbrica Cros.  

Font: [10].  
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El tractament dels sòls de classe III es fa mitjançant l’addició i barreja amb 
granulat de magnesita en una proporció del 30% del volum de sòl contaminat. 
La magnetita triga un dia en actuar sobre els terrenys contaminats i convertir-
los en residus de classe II. El primer acopi intermig es fa a través d’una 
analítica simplificada cada 100-300 tones de sòl i el segon acopi intermig es fa 
també amb una analítica simplificada però cada 500 tones i amb una segona 
analítica completa cada 5.000 tones de sòl.  
 
 

 
 
Figura 65. Treballs de descontaminació dels terrenys de la Cros. Font: [15]. 
 
 
En aquest aspecte, la construcció del nou port de Badalona té un impacte 
positiu, ja que ha accelerat els processos de descontaminació dels terrenys 
ocupats per diverses fàbriques de productes químics (Cros, Bórax, Campsa). 
Sense l’impuls d’aquesta gran obra, aquests terrenys haurien tardat molts anys 
en tractar-se. 
 
 
7.1.2. Impacte sobre els terrenys afectats 
 
L’impacte del port de Badalona sobre els terrenys que ocupa té dues vessants: 
per una banda s’han de considerar tots els espais ocupats durant la construcció 
per requeriments específics de l’obra, tant d’ocupació de terra com de mar; a 
més, el nou port té una afectació sobre una superfície important de terrenys 
donada la magnitud del projecte, amb elements de grans dimensions com la 
dàrsena esportiva o el canal de navegació.  
 
Com a característica particular d’aquest port és que es tracta d’una marina o 
port interior, i per tant, hi ha molts espais on abans hi havia terra o platja i 
després de la construcció del port esdevindran mar. És el cas d’un tram de la 
platja de la Mora i de part dels terrenys de l’antiga fàbrica Cros que seran part 
de l’aigua abrigada de les dàrsenes esportiva i pesquera. 
 
A més, cal tenir en compte que l’impacte sobre els terrenys no es redueix 
únicament a la superfície ocupada per la infraestructura portuària sinó que 
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abarca una àrea més gran si tenim en compte els sectors de remodelació 
previstos. En aquest sentit, l’impacte territorial engloba una franja costanera 
considerable entre el límit amb Sant Adrià de Besòs i l’avinguda Sant Ignasi de 
Loiola i altres espais com el polígon industrial Granland o l’entorn del canal. 
 
El projecte de port de Badalona queda inclòs en el pla de Barcelona, una plana 
costanera que queda limitada, en el cas de Badalona, per la serralada litoral 
(serra de Marina). Com que el port i totes les obres que se’n deriven es troben 
al costat del mar, la seva ubicació correspon a la part més plana del pla de 
Barcelona i per tant, el terreny afectat és gairebé horitzontal, amb pendents 
molt suaus i a molt poca altura sobre el nivell del mar.  
 
Geològicament, l’àmbit d’actuació del port de Badalona queda totalment definit 
per la influència del riu Besòs i la seva desembocadura, situada a només uns 
1.500 metres de distància. Per això, els materials que hi ha en aquesta zona 
tenen les característiques pròpies del voltant d’un delta i corresponen al que 
mostra la següent figura de manera esquemàtica: 
 
 
 

Gruix dels sediments deltaics  

Base de granit i pissarres 

Sorres, llims deltaics, graves arrodonides (estrat permeable) 

Argiles vermelles, llims eòlics (estrat impermeable) 

Sorres (estrat permeable) 

30 m

50 m

Zona port de 
Badalona Riu Besòs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. Secció longitudinal del sediments del delta del riu Besòs. 

        Font: elaboració pròpia a partir de [5]. 
 
 
Tal com es pot observar a la figura, els sediments procedents del delta i de 
l’època quaternària se situen sobre un substrat format per granit i pissarres. El 
gruix d’aquests sediments és variable i assoleix el seu màxim en el riu, amb 50 
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metres de gruix. A la zona del port de Badalona, aquest gruix queda reduït a 
uns 30 metres o fins i tot menys.  
 
Els materials situats en l’estrat inferior de sediments són dipòsits molt habituals 
en rius, com per exemple les sorres i les graves arrodonides i formen un estrat 
de caràcter permeable. L’estrat mitjà inclou materials impermebles amb certa  
presència de matèria orgànica i restes vegetals i va ser format en zones 
pantanoses i inundables. Finalment, la zona superior té una clara influència 
costanera ja que està formada per sorres permeables. A part dels materials 
procedents del delta, cal tenir en compte que en aquesta zona hi ha 
reompliments de tipus antròpic provocats per la forta activitat industrial i 
constructora que ha tingut la ciutat de Badalona en els últims anys. 
 
Les característiques geotècniques dels terrenys deltaics són molt irregulars i no 
presenten una resistència excepcional. Els assentaments previsibles poden ser 
importants en les zones on hi ha abundància de llims i menys destacats en la 
resta de zones.  
 
Els principals efectes que tindrà el substrat geològic definit abans seran deguts 
a la realització d’obres de construcció. Així, els sediments procedents del delta 
del Besòs quedaran molt afectats per diferents operacions com per exemple, 
moviments de terres, condicionaments de vies d’accés per a camions, dragatge 
del terreny, reompliments, construcció d’aparcaments, etc.  
 
Com pot semblar evident, l’estrat superior permeable format per sorres serà el 
que quedi més afectat en tot l’àmbit del port arribant a desaparèixer en alguns 
punts de l’obra. Tot i això, els dos altres estrats inferiors també tindran 
alteracions en la seva forma, tot i que en menor mesura. El calat previst en les 
dàrsenes i en el canal de navegació, així com la fonamentació dels edificis 
previstos i les obres subterrànies projectades (aparcaments, serveis urbans, 
passos inferiors) provocaran una modificació de la morfologia geològica del 
territori i dels terrenys inclosos en tot l’àmbit d’actuació. 
 
Per a poder reduir aquest impacte sobre els terrenys esmentats, caldrà tenir en 
compte la procedència dels materials emprats per a escolleres i reompliments, 
evitant l’ús de runes, terres sobrants o terres contaminades. 
 
Els reompliments antròpics que hi ha a la zona del port només són un problema 
de cara a la construcció de l’obra i cal tenir-los en compte a l’hora de fer 
excavacions o dragatge, però la seva desaparició no representa un impacte 
sobre el terreny sinó que és un benefici perquè es tracta de buidar zones amb 
materials dolents, mal compactats i perillosos. 
 
La peculiar característica de port interior o marina que té el port de Badalona 
implica una gran operació de dragatge i per tant, produirà un gran impacte 
sobre tots aquests estrats deltaics. En totes aquelles zones on abans hi havia 
terra i que acabaran sent mar, els sediments quaternaris desapareixeran 
gairebé per complert produint un canvi irreversible a la costa. Malgrat això, una 
part de les terres procedents d’aquest dragatge es pot reaprofitar i utilitzar-se 
per a la construcció d’elements portuaris com els dics o els molls.  
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Una de les característiques dels terrenys d’ubicació del port abans de la seva 
construcció és que es tracta d’una zona que està quasi totalment urbanitzada. 
En aquest aspecte, si considerem que gairebé tota aquesta zona costanera 
estava ocupada prèviament per indústries, les conseqüències de les obres de 
construcció del port de Badalona són poc importants. L’impacte derivat de la 
infraestructura portuària es pot suposar moderat [5]. 
 
La construcció del port i la urbanització dels diferents sectors descrits 
anteriorment, representen un impacte positiu perquè transformen una zona 
industrial en decadència en una zona amb usos residencials, comercials i 
lúdics. Es tracta de la recuperació d’un espai que, arran de la fi de la 
industrialització a la ciutat, havia quedat obsoleta i necessitava l’impuls d’una 
obra de la magnitud del port de Badalona per a canviar radicalment. 
 
En tota la zona del port de Badalona i del seu entorn afectat no hi ha cap espai 
inclòs al PEIN [26]. Els dos espais inclosos en aquest pla i que queden més a 
prop del port són La Conreria – Sant Mateu – Céllecs i la serra de Collserola i 
ambdós queden totalment fora de l’àmbit d’actuació del port i de la seva 
transformació urbanística associada. 
 
Aquesta zona té un escàs valor natural degut a que està fortament urbanitzada. 
Tot i això, cal destacar que la construcció del port de Badalona tal i com està 
projectat (port interior) implica la desaparició d’un tram important de la platja de 
la Mora, que és l’únic espai natural que quedava en aquesta zona. Es tracta de 
la pèrdua d’uns 600 metres de platja amb una amplada que oscil·la entre els 30 
i 40 metres. 
 
 

 
 
Figura 67. La platja de la Mora, al sud del contradic del port. Font: pròpia. 
 
 
La platja de la Mora no és una platja de característiques excepcionals ja que és 
rectilínia i oberta, com les platges del voltant. A més, es trobava en un estat de 
degradació i descuit i en una zona envoltada de fàbriques en ruïnes i solars 
abandonats. Malgrat això, aquesta pèrdua implica un impacte sobre l’estrat 
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superior sorrenc i sobre el paisatge i la ciutat de Badalona en general i en 
conseqüència l’Estudi [5] considera que l’impacte és crític. 
 
L’impacte territorial també es fa palès en la modificació de la geometria de 
l’entorn i la conseqüent intrusió d’aigua marina en una zona que havia estat 
terrestre. Aquesta nova zona inundada pot provocar canvis en les aigües 
continentals subterrànies (en els aqüífers) i pot variar la salinitat del medi. Tots 
aquests supòsits estan explicats en l’apartat referent a hidrologia. 
 
 
 
7.2. L’aigua 
 
 
7.2.1. Aigües continentals subterrànies 
 
Les aigües dolces confinades en els aqüífers poden rebre les conseqüències 
de les pròpies obres durant la fase d’execució o la influència de les aigües 
marines donat que el port és interior i a més es preveu la introducció d’un canal 
navegable a l’interior de la ciutat. 
 
La zona afectada pel port de Badalona i la transformació urbanística que en 
resulta està situada en el marge esquerre de l’aqüífer del Baix Besòs, de 
característiques fluvials i deltaiques. Està format per dos subaqüífers que 
corresponen als dos estrats permeables de la figura 66, és a dir, un estrat de 
sorres que dóna lloc a un aqüífer lliure i un estrat inferior format per graves, 
sorres i conglomerats que el converteix en un aqüífer confinat. Entre els dos 
aqüífers hi ha una capa impermeable de llims que tendeix a desaparèixer o 
perdre continuïtat en la zona afectada pel port.  
 
Els aqüífers es troben en una zona fortament urbanitzada i densament poblada 
i per aquest motiu, s’han aprofitat les aigües subterrànies de la zona per a 
l’abastiment humà. Aquest fet va motivar que el nivell piezomètric arribés a un 
mínim de 6,5 metres sota el nivell del mar en èpoques de màxima extracció 
d’aigua. La posterior pèrdua de qualitat de l’aigua extreta va fer que, a partir 
dels anys setanta, l’explotació de l’aqüífer es reduís molt i el nivell piezomètric 
augmentés fins al nivell actual, que és el nivell del mar.  
 
Els assajos que s’han dut a terme en aquesta zona abans de l’inici de les obres 
han constatat una forta salinització de les aigües subterrànies en els terrenys 
compresos entre la via del tren i el mar. Això és degut a la intrusió de les aigües 
del mar en l’aqüífer, que també es fa palesa més amunt de la via del tren, tot i 
que amb menys intensitat. 
 
En la zona on s’observa una important salinització, també hi ha un fort salt 
piezomètric entre la via del tren i el mar amb uns gradients de l’ordre de 2·10-3. 
Les zones del voltant no presenten aquest gradient tan gran i els valors estan al 
voltant de 6·10-5. En aquest sentit, la principal conseqüència de la construcció 
del port seria un desplaçament local de la zona de forts gradients cap als llocs 
que fan de límit de la infraestructura portuària [5]. L’abast d’aquest fenomen 
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quedaria limitat a les aigües subterrànies adjacents al port i en tractar-se d’un 
fet estrictament local, no és previsible que afectés de manera general a 
l’aqüífer del Baix Besòs. 
 
Un dels elements de la infraestructura portuària que pot provocar més impacte 
sobre les aigües continentals és el canal de navegació previst que ha de 
connectar la dàrsena esportiva del port amb el nucli urbà de Badalona. En un 
principi es va preveure un canal de 600 metres de longitud amb una calat mitjà 
de 3,5 metres per a possibilitar el pas de les embarcacions. Aquest projecte 
inicial de canal anava acompanyat d’una impermeabilització de les seves 
parets mitjançant un revestiment per reduir l’impacte de les aigües marines 
sobre l’aqüífer descrit abans.  
 
El canal inicial de 600 metres arribava fins a pocs metres de la plaça de Josep 
Tarradellas i es va considerar que era un projecte massa ambiciós. Malgrat el 
revestiment previst, l’impacte sobre les aigües de l’aqüífer era inevitable i es va 
decidir modificar la longitud del canal per a reduir la intrusió d’aigua marina a la 
ciutat. 
 
El canal que finalment s’acabarà materialitzant té una longitud de 350 metres i 
arriba només fins al carrer Progrés. El seu calat és de només 2 metres, fet que 
limitarà el tipus d’embarcacions que hi podran navegar. Totes aquestes 
mesures han de permetre reduir l’impacte del canal sobre les aigües 
contingudes a l’aqüífer i evitar al màxim la seva salinització. En un principi, la 
construcció del revestiment que impermeabilitza el canal era d’uns 40 milions 
de pessetes.  
 
Finalment, cal també remarco els impactes que es produiran mentre durin les 
obres de construcció de tot el complex portuari. Així, certes obres com el 
dragatge o les excavacions provocaran modificacions del terreny que faran 
variar el règim hidràulic de les aigües subterrànies de l’aqüífer.  
 
 
7.2.2. Aigües superficials 
 
Les principals aigües superficials que hi ha en aquesta zona són les aigües del 
riu Besòs, però la llera del riu no queda afectada pel projecte portuari ja que el 
límit de la transformació urbanística del port coincideix amb el límit entre 
Badalona i Sant Adrià de Besòs.  
 
En tractar-se d’una zona molt urbanitzada, no hi ha cursos d’aigua naturals que 
circulin de manera superficial, sinó que tots els fluxos d’aigua pluvial estan 
canalitzats i aboquen el seu contingut al mar. Aquesta zona rep les aigües 
residuals i pluvials de diferents barris de Badalona a través del col·lectors de 
Juli Galve Brusson, Tortosa i Ponent, que circulen pels carrers del mateix nom. 
Abans de la construcció del port i dels treballs previs de desviació dels 
col·lectors, aquests acabaven en uns sobreeixidors de descàrrega de les 
aigües pluvials al mar, protegits amb una escollera. Les aigües residuals 
d’aquesta zona són transportades a la depuradora del Besòs a través del 
col·lector – interceptor de Llevant.  
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Les aigües pluvials que arriben al mar en els tres col·lectors esmentats abans 
corresponen a la pluja caiguda en unes conques que abarquen diferents espais 
de la ciutat de Badalona. Les conques es troben gairebé totalment urbanitzades 
i només en algunes zones de la part alta de les conques hi ha parcs i espais 
sense urbanitzar, i per aquest motiu es tracta de zones molt impermeables amb 
coeficients d’escolament (C) propers a 1.  
 
Les conques que aporten aigua a la zona del port queden limitades a l’est pel 
carrer Maria Auxiliadora i Ausiàs Marc i a l’oest per l’avinguda Maresme. Al 
nord, el límit queda definit pels carrers Circumval·lació i Lepant, és a dir, a la 
carena de la serra d’en Mena que separa els termes municipals de Badalona i 
Santa Coloma de Gramenet.  
 
El principal impacte que té la construcció del port de Badalona sobre les aigües 
superficials és la necessària alteració de la xarxa de col·lectors afectada per la 
nova àrea inundada i per les infraestructures portuàries previstes. Es tracta 
d’un port interior que implica la construcció d’un nou clavegueram coherent 
amb la geometria del projecte. 
 
Les obres han consistit en la modificació dels trams finals dels col·lectors dels 
carrers Juli Galve Brusson, Tortosa i Ponent per facilitar el posterior dragatge 
de les dàrsenes i adaptar-los al nou perfil de la costa badalonina. A més, s’ha 
realitzat la desviació de l’interceptor de Llevant, baixant-lo de cota perquè quedi 
per sota del futur canal de navegació i construint una nova estació elevadora 
per portar les aigües a la depuradora del Besòs. 
 
Per altra banda, les accions que es duran a terme durant la construcció del 
port, tals com moviments de terres, dragatges, circulació de camions o 
ocupació de terrenys provocaran canvis en les aigües subterrànies i també en 
les aigües superficials. D’aquesta manera, poden variar de manera significativa 
diferents paràmetres del terreny, com per exemple la permeabilitat i en 
conseqüència, també l’escolament. Hi haurà un augment de les aigües que 
circulen per la superfície a causa de l’augment d’impermeabilitat del sòl 
modificat per les obres, amb un moviment cap a les dàrsenes. Aquestes aigües 
poden contenir contaminants però aquests impactes es consideren poc 
importants i de caràcter moderat [5]. 
 
 
7.2.3. Aigües marines 
 
L’impacte sobre les aigües del mar es pot donar durant la construcció ja que 
l’obra preveu diverses operacions com el dragatge o la construcció dels dics 
que impliquen l’ús de maquinària. A més, aquestes aigües rebran en un futur 
un major impacte ambiental per la presència contínua d’embarcacions 
pesqueres i esportives. 
 
Les principals propietats del mar Mediterrani són estacionals i varien segons 
l’aparició de la termoclina els mesos de calor que provoca una estratificació de 
les capes de l’aigua. La termoclina és present entre els mesos de maig i agost 
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a una profunditat que va de 10 a 30 metres i la resta de l’any no hi és. Les 
temperatures de la superfície del mar a l’estiu poden arribar als 25ºC, havent-hi 
una gran diferència amb les temperatures de les aigües més profundes. A 
l’hivern, no hi ha estratificació produïda per termoclina.  
 
La salinitat de les aigües en superfície és en general baixa, i sobretot els mesos 
d’estiu i a mesura que ens acostem a Barcelona, degut en part a l’aport 
d’aigües continentals. Aquest efecte, combinat amb la pujada de temperatura 
de l’estiu produeix una disminució de la densitat en els mesos calorosos i això 
es fa més evident en les zones més properes a la platja.  
 
Aquestes propietats de l’aigua del mar poden veure’s afectades durant 
l’execució de les obres del port ja que una part molt important de la seva 
construcció consisteix en el dragatge del fons marí i l’extracció de terres. El fet 
de remoure de manera contínua les aigües i el necessari transport de la terra 
produirà que les aigües estiguin més tèrboles.  
 
Una de les conseqüències del dragatge és que provocarà el trencament de la 
termoclina en les zones properes a l’obra, donant lloc a una certa uniformitat de 
temperatura, salinitat i densitat de les aigües afectades i alterant els processos 
naturals que es donen en el fons marí durant l’estiu. Cal dir que bona part del 
nou port són zones on abans hi havia terra i això implica un impacte menor 
sobre les aigües marines preexistents. 
 
Una de les característiques de les aigües marines d’aquesta zona costanera és 
la concentració de nutrients i fitoplàncton al costat de la platja. Es pot concloure 
que hi ha processos d’eutrofització en les aigües properes a la terra degut a les 
aportacions d’aigües provinents del riu Besòs i de col·lectors.  
 
El fons marí que va de la desembocadura del riu Besòs fins al centre de 
Badalona té una forta contaminació degut bàsicament a dos motius: la densitat 
industrial del riu Besòs que ha arrossegat els contaminants cap a aquesta zona 
i els abocaments provocats per indústries que fins fa pocs anys ocupaven el 
litoral badaloní. El riu Besòs és un dels principals focus de contaminació de 
matèria orgànica i inorgànica d’origen domèstic, industrial i agrícola. Entre els 
principals metalls pesants que es troben sedimentats al fons marí, cal destacar 
la presència de coure, crom, plom, mercuri i cadmi. 
 
El litoral relacionat amb les obres del port de Badalona està dins el radi d’acció 
de la contaminació produïda i sedimentada a la desembocadura del riu Besòs, 
en un segon grau de contaminació, és a dir, com a zona pol·lucionada (per sota 
del primer grau que seria una zona molt pol·lucionada). 
 
En sentit positiu, el dragatge permetrà extreure, juntament amb les terres, 
contaminants que s’hagin dipositat en aquesta zona per les causes descrites 
anteriorment. L’extracció d’aquests contaminants sedimentats al fons del mar 
no correspon a tota l’àrea d’aigua abrigada ja que es tracta d’una marina. 
 
Quan el port ja estigui construït i en fase d’explotació, el principal impacte que 
rebran les aigües marines provindrà de les embarcacions que utilitzin el port. 
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Així, hi haurà una contaminació superficial de l’aigua de les dàrsenes i la del 
voltant produïda per l’abocament d’olis, hidrocarburs, greixos i objectes flotants 
per part dels vaixells esportius i pesquers. La capa superficial que es crearà 
reduirà la penetració de la llum solar dins de l’aigua reduint la producció 
primària natural i modificant tota la cadena tròfica.  
 
Els productes contaminants que es generaran amb l’explotació del port també 
poden afectar directament els organismes bentònics arribant a la costa o 
dipositant-se sobre d’ells i això produiria la destrucció d’aquests éssers vius. 
Tot i això i donat el poc valor de les comunitats de flora i fauna d’aquesta zona, 
els impactes es consideren moderats i compatibles [5]. 
 
Les aigües residuals que es generin en les noves instal·lacions portuàries no 
han de tenir cap repercussió en les aigües marines del port ja que en cap cas 
està previst que s’aboquin directament al mar sinó que es conduiran amb 
canalitzacions fins al col·lector – interceptor de Llevant. 
 
Amb l’explotació del port esportiu, la qualitat de les aigües marines serà dolenta 
a causa dels escassos fenòmens de dilució que es produiran. Les principals 
conseqüències d’aquest fet són els processos d’eutrofització del fons marí, les 
males olors i l’aspecte desagradable, entre d’altres.  
 
Finalment, observo que el dic d’abric és la intrusió més gran d’un element 
artificial dins el mar i l’abocament dels seus materials provocarà un impacte 
inevitable sobre l’aigua. El dic pot produir un efecte negatiu sobre la qualitat de 
les aigües properes i sobre la fauna i la flora de l’entorn.  
 
 
 
7.3. L’aire 
 
 
Un dels principals perjudicis que es produiran en la construcció del port de 
Badalona relacionats amb la contaminació atmosfèrica, seran durant la fase de 
construcció de la infraestructura. És en aquesta fase quan es causarà un major 
dany a la qualitat de l’aire degut a la gran envergadura que té aquesta obra i a 
la quantitat de treballs que s’hi han de realitzar. Tot i això, l’impacte produït en 
una posterior fase d’explotació és menor però prolongada en el temps, el que 
significa no menysprear aquests efectes. 
 
L’emissió de contaminants vindrà principalment de la maquinària utilitzada en 
l’obra per gasos d’escapament i d’altres activitats i instal·lacions que hi haurà 
durant la fase de construcció. A part d’això, el moviment de terres i el tràfic de 
camions produirà una emissió de partícules en suspensió cap a l’atmosfera en 
forma de pols. Aquesta emissió de substàncies contaminants afectarà a 
l’atmosfera, al sòl i a l’aigua. L’estudi [5] considera que els impactes sobre l’aire 
són compatibles, ja que tenen lloc al costat del mar. 
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Figura 68. La fase de construcció del port serà quan es produeixi una major 

contaminació atmosfèrica. Font: pròpia. 
 
 
Cal tenir en compte que a la zona del port de Badalona és molt freqüent que 
faci vent i el percentatge de dies en què hi ha calma és molt baix. És per això 
que tots aquests contaminants poden ser dispersats pel vent cap a zones 
properes i aquest fet es donarà amb més intensitat a la vora del mar, que és on 
hi ha menys calmes al llarg de l’any. 
 
Durant la fase d’explotació del futur port, també hi haurà emissions de 
contaminants cap a l’atmosfera. El tràfic terrestre que generarà la 
infraestructura portuària i la navegació a motor de les embarcacions pesqueres 
i esportives que acollirà el port en un futur immediat emetran una sèrie de 
substàncies procedents de la combustió dels carburants. Com en la fase de 
construcció, l’impacte produït per aquestes accions no és significatiu i no 
produirà una diferència notable respecte de la situació actual.  
 
 
 
7.4. El soroll 
 
 
Les principals obres que produiran un soroll no despreciable durant la fase de 
construcció del port són la construcció de dics, molls, canteres, passeigs i els 
moviments de terres. Es tracta d’obres que impliquen grans moviments de 
materials i l’ús de maquinària diversa i en conseqüència, el soroll produït serà 
considerable. En general, aquest soroll pot tenir influència sobre la fauna, la 
població, l’economia de la zona, etc. 
 
Com he apuntat anteriorment, les zones de l’entorn del port són espais 
industrials abandonats i zones marginals que estan deshabitades des de fa 
temps o arran de les obres de construcció. En conseqüència, les zones 
residencials que es troben més a prop de l’àmbit de les obres estan a més de 
250 metres de distància i l’impacte acústic es veurà sensiblement disminuït. És 
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per aquesta separació que, malgrat la gran envergadura que suposa aquesta 
obra, l’impacte relacionat amb el soroll es considera lleu [5]. 
 
El tràfic de camions i altra maquinària pesada per a la construcció del port té un 
impacte acústic sobre l’àmbit del port i també sobre el seu entorn. Donat que la 
zona d’obres es troba a distància suficient de les zones residencials del voltant, 
aquest efecte es pot considerar també molt baix.  
 
Un cop s’hagin acabat les obres de construcció del port i tota la infraestructura 
funcioni a ple rendiment, l’impacte acústic vindrà generat principalment pel 
moviment d’embarcacions a motor, circulació de vehicles per l’àmbit portuari, el 
desplaçament d’estructures mòbils d’atracament i altres sorolls procedents dels 
edificis previstos. Aquest impacte durant la fase d’explotació es pot considerar 
poc important i compatible amb l’entorn. 
 
 
 
7.5. La flora 
 
 
7.5.1. Flora terrestre 
 
La principal característica general de la flora que es troba en tot l’àmbit del port 
és la seva desaparició gairebé total degut a la forta activitat antròpica de la 
zona. Es tracta d’una zona costanera de tipus mediterrani, però la vegetació 
pròpia d’aquestes condicions climàtiques no està desenvolupada pel fet de 
trobar-se en una gran àrea metropolitana fortament urbanitzada i poblada. 
 
La industrialització de tota aquesta àrea durant el segle XX va provocar que 
tota la franja costanera quedés ocupada per fàbriques, la via del tren i vials 
d’accés a les fàbriques i totes aquestes construccions van acabar amb la 
vegetació natural que hi havia al costat del mar. 
 
 

 
 
Figura 69. La vegetació de la zona on se situarà el futur canal no té un valor 

ecològic destacable. Font: pròpia.  
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Els impactes que es produeixen sobre la vegetació també afectaran a la fauna 
de la zona i constitueixen la desaparició directa de l’hàbitat natural d’algunes 
espècies. Aquests efectes seran conseqüència de diferents accions que 
s’originaran durant la fase de construcció del port, com per exemple, 
moviments de terres, pavimentació de carrers i passeigs, circulació de vehicles 
d’obra i noves edificacions.  
 
Malgrat tot, l’impacte produït sobre la flora terrestre és compatible en el seu 
conjunt donada la reduïda extensió de les obres del port (en comparació per 
exemple, amb obres lineals com carreteres o ferrocarrils) i el poc valor ecològic 
de les comunitats vegetals originàries.  
 
 
7.5.2. Flora marítima 
 
El litoral de tota l’àrea d’àmbit del port, des de Sant Adrià de Besòs fins al 
centre de Badalona ha tingut uns usos majoritàriament industrials durant 
dècades i el poc control mediambiental de tota l’època va donar lloc a 
vessaments de residus al mar. Aquest fet, juntament amb la gran generació 
d’aigües residuals urbanes i el seu abocament incontrolat al mar va provocar 
una contaminació destacable de les algues autòctones d’aquest sector. 
 
Un dels principals impactes que es produiran sobre la flora marina de la zona 
és el dragatge i posterior moviment de terres del fons marí, necessaris en la 
construcció del port. Això provocarà la desaparició gairebé total de la flora 
marina autòctona d’aquests sectors però també afectarà les zones adjacents a 
causa de l’arrossegament de les partícules.  
 
Juntament amb els dragats, el reompliments de terres i la construcció dels dics 
i dels molls constitueixen els impactes més perjudicials per a la flora ja que 
suposen la destrucció dels hàbitats d’aquestes espècies.  
 
Les accions pròpies de les obres del port introduiran a l’aigua diversos 
contaminants que, combinats amb les partícules més fines procedents dels 
dragatges, poden arribar a les algues del fons marí. D’aquesta manera, la seva 
introducció a la cadena tròfica serà ràpida i els impactes que provoqui aquest 
fet sobrepassen l’àmbit de la flora marina. Per altra banda, l’aigua es tornarà 
més tèrbola, reduint els processos fotosintètics de les algues submergides i 
afectant també la cadena tròfica en general.  
 
Tots aquests efectes es consideren compatibles o moderats [5] ja que 
l’ecosistema marí previ a la construcció del port estava fortament degradat i la 
flora d’aquesta zona no té un valor ni representativitat destacables. 
 
Durant la fase d’explotació el principal perjudici per a la flora marina són els 
efectes que poden tenir sobre aquests vegetals els hidrocarburs que estaran a 
l’aigua del mar provinents de les embarcacions. Aquests efectes varien segons 
la quantitat i tipus d’hidrocarburs i la fragilitat de la flora i poden provocar des 
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d’un simple recobriment de les algues amb una pel·lícula de petroli fins a la 
seva mort directa.  
 
Les plantes halòfiles que quedin recobertes pels hidrocarburs no poden 
realitzar amb normalitat les seves funcions bàsiques, com per exemple, la 
fotosíntesi, la respiració o la reproducció i la principal conseqüència d’això per a 
l’ecosistema és la reducció de la producció primària. A més, el principal 
inconvenient d’aquest tipus de plantes és la seva immobilitat.  
 
Les algues i fanerògames presents en el litoral de Badalona són un tipus de 
flora que viu sempre submergida sota l’aigua del mar. En conseqüència, una 
capa de petroli a la superfície de l’aigua fa que disminueixi la penetració de llum 
al fons del mar perjudicant la fotosíntesi de les plantes i danyant també la fauna 
marina que s’alimenta de vegetals.  
 
Finalment, en aquesta mateixa fase d’explotació, poden aparèixer colònies 
d’algues a les dàrsenes com a conseqüència de l’augment d’eutrofització. Això 
vindria donat per la combinació de diferents factors, com l’abocament de 
residus amb substàncies nutrients, l’alta temperatura de les dàrsenes i la 
important il·luminació solar de l’aigua.  
 
 
 
7.6. La fauna 
 
 
Tal i com ja he apuntat per a la flora, la fauna de la zona afectada per la 
construcció del port de Badalona es troba en un estat de degradació important 
degut als usos industrials que tenien aquests espais prèviament. A més, la 
fauna de la zona no té un valor destacable ni per la seva quantitat ni per la seva 
representativitat de la fauna del país. 
 
 
7.6.1. Fauna terrestre 
 
La fauna terrestre afectada pel port de Badalona forma uns hàbitats conjunts 
amb la flora de la zona i és per aquest motiu que la desaparició de la vegetació 
provocada per les obres del port té un efecte indirecte sobre els animals 
d’aquest sector. 
 
Així doncs, els impactes més destacats que hi haurà sobre la fauna terrestre 
d’aquest sector tenen molt a veure amb els efectes sobre la flora terrestre 
esmentats anteriorment. D’aquesta manera, els moviments de terra que es 
realitzaran en tot l’àmbit constitueixen la desaparició gairebé total de la 
vegetació de la zona i en conseqüència impedeixen la vida de la fauna que té 
aquestes plantes com a hàbitat natural.  
 
Les operacions que provocaran efectes perjudicials sobre la fauna de la zona 
són la construcció dels dics i dels molls, l’ocupació d’un espai terrestre amb 
aigua marina, la pavimentació de nous carrers, la urbanització dels espais 
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inclosos en la reforma urbanística i la construcció de nous edificis, entre altres 
factors.  
 
De manera temporal, i durant les obres relacionades amb la infraestructura 
portuària, hi haurà una fugida temporal de la fauna que habita la zona, sobretot 
ocells i insectes, provocada pels moviments de terres, el soroll i el tràfic de 
camions, entre altres accions.  
 
Amb els mateixos criteris que he fet servir per a avaluar l’impacte sobre la flora, 
es pot concloure que l’efecte sobre la fauna terrestre és compatible en el seu 
conjunt, degut a l’estat de degradació de les comunitats de la zona d’àmbit 
portuari i a la relativament poca extensió de les obres previstes.  
 
Per a completar l’impacte mediambiental de l’obra portuària, cal tenir en compte 
l’efecte que tindran els hidrocarburs vessats durant la fase d’explotació sobre 
els ocells, en especial aquells que viuen a prop de la costa i en depenen en 
gran mesura. Aquests ocells marins són molt vulnerables a la contaminació de 
l’aigua ja que s’alimenten de moltes espècies marines i les característiques del 
seu vol els poden fer entrar en contacte amb el petroli que s’aboca en les 
dàrsenes.  
 
Quan un ocell entra en contacte directe amb els hidrocarburs de manera 
externa, les principals conseqüències són la pèrdua de l’aïllament de les 
plomes, la dificultat per volar i la pèrdua de flotació. A més, aquesta presència 
exterior de petroli en el cos de les aus pot perjudicar la seva reproducció i la 
supervivència dels ous. El hidrocarburs també poden perjudicar els ocells de 
manera interna provocant com a efecte indirecte la reducció d’aus migratòries 
que hivernen en aquesta zona.  
 
 
7.6.2. Fauna marítima 
 
Les comunitats animals que habiten aquesta zona marítima estan fortament 
afectades pels sediments que ha aportat el riu Besòs al llarg dels anys. Per una 
banda es tracta d’espècies pròpies d’una zona deltaica amb grans aportacions 
de fangs, i a part d’això, la contaminació arrossegada pel riu ha modificat la 
fauna bentònica autòctona d’aquests espais marítims donant lloc a unes 
comunitats alterades pel que fa al nombre d’espècies i d’individus. 
 
Els principals grups d’espècies marines que viuen en aquesta zona del litoral 
de Badalona són poliquets, mol·luscos, crustacis, decàpodes i equinoderms. 
D’aquests, els que concentren més nombre d’espècies són els poliquets, amb 
un 65 %, seguits dels mol·luscos amb un 35 % de les espècies. En aquesta 
àrea del litoral hi ha unes 40 espècies diferents en total. Pel que fa a nombre 
d’individus de cada espècie, els poliquets són els que tenen en tenen més, tot i 
que la diversitat específica present a la zona d’estudi és baixa. 
 
Durant la fase d’execució de les obres del port, la fauna que habita en l’àrea 
afectada per les obres no hi podrà viure i es produiran migracions temporals 
d’animals cap a altres zones properes. Les operacions que tindran més impacte 
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negatiu sobre la fauna bentònica són els dragatges del fons marí i la 
construcció dels dics i molls.  
 
Els impactes produïts sobre la fauna marina d’aquest indret tenen molta relació 
amb l’evolució de la flora marítima que hi habita. En fase d’obres, els dragatges 
i els abocaments de materials provocaran que l’aigua estigui tèrbola, reduint la 
producció primària de l’ecosistema i influint de manera directa en la pervivència 
de totes les espècies animals que hi viuen. Aquesta disminució de la producció 
primària també tindrà lloc durant la fase d’explotació, però per la presència de 
petrolis i altres substàncies que impediran la penetració de la llum a l’aigua i el 
procés natural de fotosíntesi. En la fase d’explotació també hi poden haver 
processos d’eutrofització degut al confinament de les aigües del futur port de 
Badalona. Aquests processos provocaran un increment de les colònies 
d’algues suspeses a les dàrsenes i en conseqüència hi haurà una quantitat de 
peixos superior a l’habitual.  
 
Aquests efectes sobre les comunitats animals marines es poden considerar 
compatibles o moderats en el seu conjunt [5] donat l’estat de degradació i 
alteració de la fauna autòctona de la zona i el seu baix valor ecològic. 
 
En el nou espai de la ciutat de Badalona, s’hi desenvoluparan noves activitats, 
una de les quals és la pesca esportiva o no professional. L’efecte d’aquesta 
activitat no és considera important ja que la fauna marítima de la costa de la 
ciutat no té un valor especial i es tracta d’una activitat poc agressiva amb els 
animals que viuen a prop de la costa.  
 
El principal impacte positiu per als animals aquàtics serà la construcció de nous 
espais on es puguin desenvolupar, com ara escolleres, dics o molls. Aquestes 
noves estructures oferiran superfícies dures que podran ocupar els organismes 
bentònics i forats on hi viuran algunes espècies de peixos. A més, les diferents 
operacions que implicaran un removiment de les terres submergides d’aquesta 
zona permetran posar en suspensió les substàncies nutritives del fons marí. 
 
 
 
7.7. El patrimoni artístic i cultural 
 
 
En primer lloc, cal dir que en la zona afectada per la primera i la segona fase 
d’execució de les obres, que suposaran la construcció del port i del canal 
respectivament, no hi cap element de valor artístic o cultural excepcional. 
Malgrat això, cal destacar la desaparició de dos elements que tenen un cert 
valor artístic: les casetes murcianes i l’estació de petita velocitat de RENFE. 
L’enderroc d’aquestes dues construccions serà inevitable ja que la seva 
pervivència és totalment incompatible amb la infraestructura portuària i la 
reforma urbanística projectada. 
 
El primer d’aquests elements són les anomenades “casetes murcianes”, uns 
habitatges d’una sola planta, iguals entre ells i construïts durant la dècada dels 
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trenta. Es troben als dos costats del carrer Guifré, entre els carrers Pi i Margall i 
Antoni Bori (amb aquest últim carrer, les darreres cases fan cantonada).  
 
El Pla General Metropolità de 1976 establia que aquestes cases havien de ser 
mantingudes i conservades com a exemple de les cases del treballadors 
immigrants d’aquells temps. Però la modificació del pla entre els anys 1991 i 
1998 va canviar la qualificació de les cases a sector de reforma urbana i 
sistemes per poder dur a terme la remodelació urbanística del barri del Gorg 
associada al projecte del port. Per altra banda, aquestes cases no estan 
incloses al catàleg de patrimoni històric-artístic de la Generalitat de Catalunya, 
fet que facilita el seu enderroc quan calgui.  
  
En aquest sentit, les casetes murcianes es troben en l’àmbit de la segona fase 
del projecte del port que inclou la construcció del canal i dels edificis 
corresponents al sector A-2 canal. Per tant, la seva desaparició total serà 
inevitable i l’impacte sobre aquest patrimoni artístic de la ciutat de Badalona és 
irreversible.  
 
 

 
 
Figura 70. Les casetes murcianes del carrer Guifré, just a la cantonada amb el 

carrer Antoni Bori. Font: pròpia. 
 
 
En segon lloc, a la zona del port de Badalona hi havia l’estació de petita 
velocitat de RENFE, una construcció relacionada amb el passat industrial de la 
ciutat de Badalona. L’edifici va ser construït juntament amb l’estació de tren de 
Badalona quan es va inaugurar la línia ferroviària de Barcelona a Mataró i 
estava feta amb el mateix estil que la resta d’estacions de l’època de la línia del 
Maresme. Quan l’activitat industrial d’aquesta zona va començar a deixar de 
ser important i amb el tancament de diferents empreses com la Cros l’edifici va 
quedar en desús així com també les vies de RENFE emprades per al transport i 
estacionament de trens de mercaderies. 
 
Aquesta antiga estació de mercaderies estava inclosa en el catàleg de 
patrimoni artístic-històric de la Generalitat de Catalunya pel seu valor com a 
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referent de la història industrial de Badalona però va ser descatalogada l’any 
1998 per les previsions de planejament portuari d’aquest àmbit.  
 
Al costat de l’edifici de l’antiga fàbrica CACI hi ha el pont sobre la via del tren, 
d’estructura central metàl·lica i escales de pedra. Aquest pont estava també 
inclòs en el catàleg de patrimoni històric-artístic però va ser descatalogat per 
poder-lo enderrocar, tal com s’indica a l’Estudi [5]. La necessitat de pujar la 
cota de la via del tren per a passar per sobre el canal de navegació feia 
necessari treure el pont, però les últimes informacions apunten a que el pont 
serà segurament conservat perquè s’ha forçat el pendent de pujada del tren a 
un 1,5%. A més, s’han previst unes rampes que permetin passar pel pont i així 
unir les places del Patí de Vela i del Vaixell Maria Assumpta.  
 
 

 
 
Figura 71. Pont sobre la via del tren, al carrer Eduard Maristany. Font: pròpia. 
 
 
Pel que fa al patrimoni arqueològic, no consta que hi hagi cap jaciment d’aquest 
tipus en la zona afectada pel port, el canal i la reforma urbanística relacionada. 
Malgrat això, no es descarta la possibilitat de trobar algun element d’interès 
arqueològic en les múltiples obres de dragatge, excavacions i moviments de 
terres previstes en tot el procés.  
 
Remarco també que en l’àmbit portuari i de reforma urbanística hi ha altres 
edificis de valor artístic i cultural que seran conservats i en alguns casos, el 
projecte del port n’ha impulsat la recuperació. És el cas de l’institut la Llauna, la 
fàbrica d’Anís del Mono i l’edifici de la CACI, tres exemples de la relació entre la 
indústria i la ciutat de Badalona i que han quedat plenament integrats en la 
renovació urbana de la zona (explicats en l’impacte urbanístic). 
 
Per últim, un altre element d’interès que es conservarà a la zona és el pont del 
petroli, un antic pantalà on amarraven els vaixells que portaven petroli als 
dipòsits de Campsa. El fet que l’estructura entri dins el mar i el seu desús i 
abandó dels últims anys van provocar un intens debat social per a mantenir-lo o 
desmantellar-lo. Finalment, s’ha optat per la seva conservació i reconversió en 
passeig per un doble motiu: per una banda, és un exemple de l’època industrial 
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de Badalona i a més, a les piles s’hi ha desenvolupat una flora i fauna de gran 
valor, destacant-ne espècies com el cavallet de mar o el musclo de roca. 
 
 

 
 
Figura 72. Pont del petroli. Font: pròpia. 
 
 

Element Característiques Estat Usos previstos 

Casetes murcianes Habitatges de 
treballadors immigrants 

Seran 
enderrocades - 

Estació de petita 
velocitat 

Línia de ferrocarril 
Barcelona-Mataró 1848 Ja enderrocada - 

Pont sobre el tren 
Estructura central 

metàl·lica i escales de 
pedra 

Es conservarà, en 
principi 

Creuar la via del 
tren 

Antiga fàbrica 
CACI 

Passat industrial de 
Badalona Es conservarà Universitat o 

administració 
Fàbrica d’Anís del 

Mono Elements modernistes Es conservarà Fabricació de 
licors 

Institut La Llauna Elements modernistes Es conservarà Institut d’estudis 
secundaris 

Pont del petroli Passat industrial de 
Badalona i fauna marina Es conservarà Passeig dins el 

mar 
 
Taula 41. Elements del patrimoni artístic de l’àmbit de remodelació urbanística. 

Font: elaboració pròpia a partir de [5] [15] [20]. 
 
 
 
7.8. Dinàmica litoral 
 
 
7.8.1. Transport de sediments en altres ports propers 
 
L’evolució de la dinàmica litoral de tot el Maresme i el Barcelonès està marcat 
per la construcció de diversos ports que han modificat la morfologia de la línia 
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des del seu estat original. Els ports de la zona han trencat l’equilibri natural de 
les platges i han fet disminuir de manera parcial o total el transport de sorres 
que assegurava la conservació del litoral. 
 
Abans de la construcció dels ports del Maresme, la línia de la costa estava 
formada per una platja contínua en tota la comarca, a excepció d’alguns 
afloraments rocosos, que rebia els sediments dels rius Besòs i Tordera i de 
diverses rieres de la zona. Les diferents platges tenien un equilibri que feia que 
la sorra perduda per un costat es recuperés per l’altre de manera natural. 
 
Un dels ports que més ha fet desaparèixer l’equilibri de les platges és el port de 
Barcelona, i el seu efecte és més evident ja que es tracta d’una infraestructura 
construïda fa més temps. La barrera que suposa el port per al transport natural 
de les sorres fa que s’hagi acumulat al llarg dels anys una gran quantitat de 
sediments a la part de llevant del port. Es tracta de la zona que actualment està 
ocupada pel barri de la Barceloneta. 
 
El port d’Arenys de Mar va ser construït durant els anys trenta i és el port del 
Maresme que ha suposat un major trencament de la dinàmica litoral natural. Els 
estudis que s’hi han fet constaten que el port actua com una barrera total per al 
transport de sediments.  
 
Els corrents predominants que arrosseguen sediments en el Maresme tenen 
direcció NE-SW, és a dir, que durant l’any hi ha moviments de sorra en totes 
direccions, però el volum net de sorra transportada va en direcció Barcelona. 
La principal conseqüència d’aquest fet és l’acumulació de sorra a la part de 
llevant del port d’Arenys de Mar donant lloc a una platja anormalment ampla. 
Per altra banda, a ponent del port hi ha una pèrdua de sorra que no és 
reposada de manera natural i això provoca importants problemes d’erosió de 
sediments i disminució de la platja.  
 
 

 
 
Figura 73. Imatge aèria del port d’Arenys de Mar, amb acumulació de sorra a 

llevant i dèficit a ponent. Font: [27]. 
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Les platges que queden a ponent d’Arenys de Mar com per exemple les de 
Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt seguien transvasant sediments cap a 
les platges del sud-oest (Llavaneres, Mataró) però no tenien cap aport de sorra 
de les platges de llevant. En conseqüència, aquestes platges van patir una forta 
erosió fins a arribar al risc real de desaparèixer i per frenar la pèrdua de sorra, 
es van construir escolleres longitudinals submergides i espigons perpendiculars 
a la costa en tot aquest tram.  
 
Els altres quatre ports del Maresme (El Masnou, Premià de Mar, Mataró i el 
Balís) han donat lloc a uns efectes similars, és a dir, acumulació de sediments 
a les platges de llevant del port i erosió destacada de les platges de ponent. Tot 
i això, es tracta de ports construïts fa pocs anys i els resultats de l’alteració de 
la dinàmica litoral són menors que en els ports de Barcelona o Arenys de Mar.  
 
També remarco que, malgrat que els espigons que s’han construït en tota la 
costa del Maresme tenen l’objectiu d’estabilitzar les platges i reduir la seva 
pèrdua de sorra, constitueixen noves barreres que encara alteren més la 
dinàmica litoral d’aquest sector.  
 
 
 
7.8.2. Previsió de transport de sediments al port de Badalona 
 
La situació actual de la platja de Badalona ve marcada per la influència del port 
de Barcelona, que per la seva grandària i antiguitat ha repercutit en la dinàmica 
litoral de diversos quilòmetres de costa. L’acumulació de sediments que hi ha 
hagut al llarg dels anys a la part de llevant del port de Barcelona arriba fins a la 
ciutat de Badalona, de tal manera que les seves platges tenen una amplada 
lleugerament superior a la normal, segons l’annex [28]. Tot i això, els fenòmens 
locals que s’han produït a la costa badalonina, el seu ús industrial i els 
sediments arrossegats pel riu Besòs han provocat oscil·lacions irregulars del 
transport de sorra a les platges de la ciutat. 
 
La construcció del port de Badalona tindrà un impacte destacable en les 
platges del costat pel que fa a alteració de la dinàmica litoral natural. El 
principal fenomen que cal estudiar és el transport de sediments en direcció 
paral·lela a la línia de la costa com a conseqüència dels corrents produïts per la 
trencada de les ones. La direcció del transport de sorres variarà al llarg de l’any 
com també ho farà la quantitat transportada, però és necessari determinar la 
direcció predominant i així establir on hi haurà acumulació o dèficit de sorra. 
 
La principal conclusió pràctica de l’estudi [28] és que la direcció natural de les 
sorres transportades pels corrents marins és de NE a SW, és a dir, que el 
volum de sorra neta transportat va del Maresme cap a Barcelona. Això és 
independent de les variacions estacionals del flux de sorra i correspon al 
resultat total al cap de l’any.  
 
Segons la direcció neta de transport, l’efecte esperat és que hi hagi una 
acumulació de sorra al nord-est del port de Badalona, és a dir, al centre de la 
ciutat, i que hi hagi una reducció de l’amplada de les platges que queden al 
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sud-oest del port. Així doncs, es pot concloure que l’evolució previsible que 
tindran les platges de la ciutat com a conseqüència de la construcció del port 
de Badalona és la mateixa que hi ha hagut en tots els ports del Maresme, ja 
que la dinàmica litoral és molt similar. 
 
 
 

 
 

Mataró 

Port Olímpic

Badalona

El Masnou

Premià de Mar 

120.000 
m3/any 

BARCELONÈS 

MARESME 

St. Adrià (Fòrum)

 
Figura 74. Direcció predominant del transport net de sorres a l’entorn de 

Badalona. Font: elaboració pròpia a partir de [28] i [29]. 
 
 
Es pot preveure que el port de Badalona esdevindrà una nova barrera de la 
costa que impedirà el transport natural de sediments. Així, les platges del 
Progrés, del centre de Badalona i de Canyadó aniran acumulant els sediments 
arrossegats pels corrents marins i que el port no deixarà passar. Per altra 
banda, la sorra de les platges de la Mora i de Sant Adrià de Besòs servirà per a 
alimentar les platges de més al sud, però no tindran un aport natural del nord i 
tendiran a la progressiva erosió. En general, aquests processos es faran de 
manera progressiva i els seus resultats dependran d’altres factors, com per 
exemple dels sediments aportats pel riu Besòs, que poden reduir l’erosió de les 
platges de la banda de ponent del port. 
 
Pel que fa al cabal total anual de sorra transportada, l’estudi [28] utilitza dues 
formulacions per a calcular-ho, el CERC i Komar i cada una d’elles l’analitza 
mitjançant observacions visuals i amb la boia del Llobregat. Donada la relació 
entre el cabal net anual i l’alineació de la costa, el gràfic de la figura 75 es pot 
simplificar de manera significativa perquè l’alineació de la costa on s’ubica el 
nou port de Badalona és de 30º respecte del nord. 
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Figura 75. Variació del transport net en funció de l’alineació de la costa.  

Font: [28]. 
 
 
En primer lloc, l’estudi descarta els resultats obtinguts amb el CERC en aigües 
profundes ja que són uns valors massa alts per al clima de l’onatge mediterrani. 
Per altra banda, en la formulació de Komar, és més fiable treballar amb les 
dades de la boia de Llobregat que amb les observacions visuals perquè són 
més precises.  
 
En conclusió, la formulació de Komar amb les dades de la boia dóna una 
capacitat teòrica de transport de 176.000 m3/any en la direcció NE-SW. Alguns 
dels paràmetres que determinen aquest valor han estat corregits per arribar a 
resultats més precisos i el resultat final del cabal total anual és de 132.000 m3. 
 
Aquest valor final de transport de sorra és un valor mig i pot variar per diversos 
motius. Així, hi pot haver anys amb més temporals de llevant que elevin el valor 
del transport a més de 132.000 m3. A més, les nombroses obres marítimes que 
s’han costruït al Maresme (ports esportius i espigons), fan que la sorra que 
arriba a Badalona provingui en moltes ocasions de l’erosió de les platges de 
Montgat, i el fet que aquestes platges siguin limitades pot reduir el transport 
previst a valors inferiors als 132.000 m3/any [5]. 
 
Pel que fa a la morfologia específica del port de Badalona, cal dir que la 
construcció del port comporta la intrusió d’elements artificials en el medi marí 
que poden modificar la dinàmica litoral de l’entorn. En aquest sentit, l’element 
que pot impedir més el transport natural de sorra és el dic d’abric perquè trenca 
la línia de costa i s’introdueix en el mar. Els estudis que s’han fet sobre la 
influència del port de Badalona ciutat en la dinàmica litoral futura de les platges 
constaten que la interrupció de material per part del dic d’abric no serà tan gran 
com en altres ports del voltant. Això és degut a que es tracta d’un port interior, 
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és a dir, que no s’introdueix la totalitat del port dins del mar, i a més, el dic 
d’abric no trenca la línia de costa ja que té una inclinació de 30º respecte de la 
costa, segons s’indica a [12]. 
 
En conclusió, es constata que el nou port de Badalona pot constituir una 
barrera per al moviment natural de la sorra, però la seva forma particular de 
port interior i amb dic d’abric poc inclinat permeten reduir aquest efecte en 
comparació amb altres ports propers. Tot i això, és necessari preveure algunes 
mesures per a substituir el transport natural de sediments i mantenir les platges 
en el mateix estat previ a la construcció del port. 
 
 
7.8.3. Mesures per a reduir l’impacte sobre les platges 
 
Per evitar que la intrusió d’un nou port a la zona provoqui un impacte sobre les 
platges de Badalona i del seu entorn, l’estudi [5] preveu la construcció d’un by-
pass que transporti de manera artificial tota la sorra que es transvasaria de 
manera natural. 
 
Els principals elements que han de formar aquest by-pass són els següents: 
 

- un espigó perpendicular al dic d’abric del port per assegurar la 
interrupció total de la sorra. Aquest espigó constitueix l’espai on es 
diposita la sorra i és el punt de partida del transvasament artificial de la 
sorra. Està ubicat a la zona d’acumulació de sediments, és a dir, a la 
part de llevant del port de Badalona. 

 
- un dispositiu de bombeig que succioni la sorra des d’aquest dipòsit i la 

transporti cap a la part de ponent del port. En realitat se succionarà una 
barreja del 15% de sorra i el 85% d’aigua. El mecanisme per al bombeig 
pot ser una pontona de dragatge amb una bomba hidràulica de dragatge 
a sobre. Tenint en compte que es tracta de platges ocupades per 
banyistes durant diversos mesos a l’any i que només es bombejarà 
durant el dia i en dies laborables, s’arriba a un valor de cabal bombejat 
de 570 m3/h. 

 
- el dispositiu per transportar la barreja d’aigua i sorra fins a l’altre cantó 

del port està format per dues canonades. En primer lloc, una canonada 
flotant d’acer envoltada per un flotador i aguantada amb quatre pilots 
metàl·lics que transporta l’aigua i la sorra cap a la conducció de terra. En 
segon lloc, una canonada de polietilè d’alta densitat que transporta la 
barreja des del punt de connexió amb la canonada flotant fins a la zona 
on s’abocarà la sorra transvasada. 

 
- la zona on s’abocarà la sorra serà a 150 metres de l’espigó doble 

projectat al sud del port. Aquest espigó ha d’evitar que els temporals que 
van de SW a NE arrosseguin la sorra transvasada cap al port i provoquin 
problemes d’aterrament a la bocana.  
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Cal dir que el mecanisme de by-pass té una estructura fixa, però la quantitat de 
sorra transportada de manera artificial pot variar cada any a causa de la 
variació d’aport de sorra i dels temporals. Així, el cabal indicat (570 m3/h) 
correspon a un valor mig i cal adaptar-lo a la dinàmica particular de cada 
època.  
 
En resum, la poca influència que tindrà el port sobre la dinàmica litoral per la 
seva forma i el fet que estigui prevista la construcció d’un by-pass per 
minimitzar l’impacte sobre les platges de Badalona fa que aquest impacte sigui 
considerat com moderat i compatible en el seu conjunt [5]. 
 
 
 
7.9. Efecte emissari de la bocana. 
 
 
Aquest impacte correspon únicament a la fase d’explotació del port de 
Badalona i es tracta d’un efecte molt habitual en els ports. La gran concentració 
d’embarcacions esportives i pesqueres que hi haurà al port i l’elevat nombre 
d’operacions que es duran a terme faran que les dàrsenes concentrin una gran 
quantitat de substàncies contaminants que poden sortir per la bocana i 
contaminar el mar. 
 
La poca renovació que tindran les aigües del nou port donarà lloc a processos 
d’anòxia i eutrofització que empitjoraran la seva qualitat. Així, a l’interior del port 
hi haurà una major quantitat de biomassa de productors primaris que a 
l’exterior del port, sobretot durant els mesos de primavera. 
 
Constato que el projecte de port de Badalona tal i com està plantejat donarà 
lloc a una important quantitat d’aigua estacada o amb poca renovació. Aquest 
fet s’agreujarà en la zona del canal, que malgrat que finalment s’ha reduït a la 
meitat la seva longitud prevista inicialment, representa una massa d’aigua amb 
una escassa o nul·la renovació. 
 
La previsió de contaminació interior del port per hidrocarburs, de processos 
d’eutrofizació a les dàrsenes i de sortida de substàncies nocives per la bocana 
s’ha fet [30] en comparació amb la situació d’altres ports semblants com el de 
Mataró, El Masnou o el Port Olímpic de Barcelona. Els principals elements que 
poden sortir per la bocana del nou port són matèria orgànica dissolta i en 
suspensió i hidrocarburs procedents dels vaixells i els impactes més freqüents 
es donaran dins i fora del port. 
 
Els hidrocarburs vessats en les dàrsenes es propagaran en superfície i 
necessitaran de la presència de vent de direcció NE-SW per a poder sortir del 
port. Tot i això i tractant-se d’un port esportiu, la làmina d’aigua és petita i en 
conseqüència cal que hi hagi vents amb una certa velocitat i durada perquè es 
desenvolupin onatges que expulsin els contaminants per la bocana. 
 
Els impactes que poden produir l’efecte emissari són la modificació biològica de 
l’entorn marí ja que es reduirà la penetració de llum solar i la contaminació de 
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les platges adjacents. Donat que la bocana del port està orientada cap al sud-
oest, les aigües més susceptibles de ser perjudicades són les situades a 
ponent del port, és a dir a la Mora i a Sant Adrià de Besòs.  
  
 

 
 
Figura 76. La bocana del port està orientada al sud-oest. Font: [15]. 
 
 
Una de les conclusions principals que s’ha arribat analitzant les aigües interiors 
i exteriors de diferents ports amb característiques semblants al de Badalona és 
que els processos eutròfics que es donen amb més intensitat a l’interior, no 
alteren significativament les condicions biològiques de les aigües exteriors. Els 
punts favorables per al transport de contaminants a través de la bocana són els 
que es troben a ponent del port, però en ports com Mataró i El Masnou s’ha 
observat [30] que aquests punts no presenten una contaminació extraordinària. 
 
També s’ha estudiat la qualitat microbiològica dels controls realitzats durant la 
temporada de bany i els resultats han donat una qualitat bona o excel·lent en 
les platges situades a ponent del ports abans esmentats. Aquests controls 
s’han dut a terme durant diversos anys i han donat resultats semblants, tot i 
que la qualitat de les platges no depèn només de l’aport dels ports adjacents 
sinó també d’altres factors. 
 
Es pot concloure que l’impacte previsible sobre el port de Badalona no farà 
modificar les condicions del medi de manera significativa, donada la similitud 
del port projectat amb altres ports estudiats del Maresme. L’impacte es 
considera de baixa intensitat i compatible. 
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