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7. Conclusions 
 
Les conclusions finals a les què arribem, un cop analitzades totes les dades de les que 
disposem són: 
 
1. Caracterització meteorològica del Port de Tarragona 
 
En primer lloc, podem caracteritzar com és la meteorologia d’un any típic al Port de 
Tarragona. Segons les dades de les que disposem, podem establir que 
meteorològicament el Port de Tarragona segueix les següents pautes: 
 

- Les temperatures a l’hivern es troben al voltant dels 11ºC, mentre que a 
l’estiu-tardor estan al voltant dels 21ºC.  Aquest rang de temperatures 
indica un clima temperat, en què no s’assoleixen temperatures 
extremes ni a l’estiu ni a l’hivern. Segurament, la presència del mar 
regula la temperatura ambient i afavoreix aquesta estabilitat.  

 
- Pel que fa a la pluviositat, el Port de Tarragona es caracteritza per ser 

una zona més aviat seca. El clima mediterrani se sol caracteritzar per la 
presència de pluges a la primavera i a la tardor, èpoques durant les 
quals no disposem de dades. Malgrat això, podem constatar que les 
estacions d’hivern i primavera són estacions seques, amb episodis de 
pluges molt puntuals. 

 
- Les velocitats del vent màximes que s’assoleixen són (durant les 

campanyes realitzades) d’aproximadament 15m/s i bàsicament es 
donen en direcció SW, fet que pot provocar corrents superficials que 
afavoreixin la sortida de les aigües del Port.  

 
Un cop descrita com és la meteorologia a la zona del recinte portuari objecte del nostre 
estudi, podem extreure’n la resta de conclusions. 
 
2. Efecte del riu Francolí 
 
Una de les principals característiques del Port de Tarragona és la presència de la 
desembocadura del riu Francolí dintre del seu recinte. Analitzades les dades en la zona 
d’aquesta desembocadura, concloem que el paper que juguen les aigües dolces que 
arriben des del riu Francolí, en condicions normals, no és determinant. Pel que fa als 
corrents que podrien generar dintre del Port, el rang de cabals que aquest riu transporta 
no permet un efecte considerable sobre el volum general d’aigües situades al Port. Les 
aigües del Francolí arriben al Port amb unes velocitats de l’ordre dels pocs mil·límetres 
per segon, velocitats d’una magnitud massa petita com per poder suposar problemes en 
l’activitat diària del Port.  
El seu efecte sobre la qualitat de les aigües del recinte portuari queda palès 
essencialment en  un augment de la terbolesa en l’estació situada a la desembocadura. 
Aquest fet  suposa que el riu aporta una quantitat de matèria en suspensió al recinte 
portuari, però no és suficient com per afectar a la qualitat de les aigües del Port. Per 
altra banda, no s’observa que el riu aporti contaminació microbiològica, però no podem 
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establir que el riu no contamini el Port, donat que no disposem de dades suficients (tipus 
contaminació per hidrocarburs), com es disposava a l’anàlisi presentada al Capítol 4. 
 
3. Caracterització hidrodinàmica del Port de Tarragona 
 
Amb l’anàlisi de les dades de corrents, de nivells de mar i de qualitat de les aigües hem 
pogut establir un model per a la circulació del Port de Tarragona. 
 
 

 
 

Fig.7.3.1. Esquema de circulació de corrents en el Port de Tarragona.  
 

Determinem que hidrodinàmicament, el Port de Tarragona segueix les següents pautes 
de comportament: 
  

- A prop del fons marí es desenvolupen una sèrie de corrents que 
afavoreixen l’entrada d’aigües al Port, procedents de mar obert 
(aquestes són aigües salines, denses, que pesen més que no pas les 
menys denses i en conseqüència circulen per les capes inferiors). 
Aquests corrents s’observen al perfil vertical de la bocana durant 
l’hivern, i a l’estiu, tot i  que en aquesta darrera campanya apareix una 
petita capa de comportament diferent, probablement degut a la 
influència del fons marí, que fa que el comportament de les capes més 
profundes sigui més caòtic. El correntímetre del pont mòbil corrobora 
aquesta hipòtesi durant la campanya d’estiu, però no durant l’hivern, 
on els corrents són tots en el sentit contrari. Malgrat l’existència 
d’aquesta contradicció mantenim aquest model, perquè segueix un 
comportament propi de molts ports amb una sola bocana, i perquè ja 
hem comentat la possibilitat de que les dades enregistrades per aquest 
correntímetre es vegin modificades per les turbulències generades a les 
piles del pont mòbil. Pel que fa al riu Francolí, els corrents que aquest 
genera dintre del Port són, com ja hem dit, molt petits, i segueixen un 
model de comportament més marcat per la diferència de salinitat i 
densitat, que no pas pels corrents produïts pels cabals. 

    BOCANA        INTERIOR  

       Agua densa,  
 salina 

ESQUEMA DE    
CIRCULACIÓAL PORT 
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- Les capes intermitjes de la columna d’aigua al Port estableixen una 

continuïtat entre el moviment de les capes profundes i les superficials, i 
en conseqüència, el seu comportament va variant en cada ocasió, 
adaptant-se als condicionants marcats pel fons i la superfície marina. 

 
- Finalment, les capes superficials presenten corrents de buidat del Port, 

afavorides per l’acció del vent. L’existència d’aquests corrents es 
detecta a tots els correntímetres, en totes les estacions, i afavoreix la 
renovació de les aigües del Port. Aquests corrents de sortida, també 
obeeixen a les variacions de salinitat i densitat: Un cop les aigües de 
mar obert entren fins a la dàrsena interior, degut a les condicions 
d’estanqueïtat, es dóna l’estratificació de les capes, situant-se les més 
salines i denses a les zones profundes. Les aigües menys salines i 
denses, que es troben a les capes superiors, junt amb les que provenen 
de l’escorrentia superficial, circulen cap a fora del recinte portuari, 
empeses per l’acció dels vents. 

 
4. Estat qualitatiu de les aigües del Port de Tarragona 
 
Al Capítol 6.6. varem estudiar la qualitat de les aigües del Port, segons dos vessants: la 
qualitat fisico-química, analitzada amb les dades recollides a les campanyes i la qualitat 
microbiològica, analitzada amb les dades proporcionades per l’APT. 
 
Començarem amb la qualitat microbiològica. Amb les dades de les que disposem, 
deduïm que la contaminació microbiològica del Port de Tarragona és de tipus puntual, i 
no causada per una font contaminant constant. Aquest fet ens ha fet pensar en la 
possibilitat que aquests episodis de contaminació puguin ésser provocats per la 
depuradora situada prop del recinte portuari. Seria bo fer un estudi en profunditat per 
esbrinar si aquesta sospita és real, i en cas afirmatiu, s’hauria d’intentar trobar una 
solució. 
 
Pel que fa a la qualitat físico-química, la primera constatació que podem fer és que les 
aigües de la dàrsena interior presentat un pitjor estat qualitatiu. En aquesta zona, els 
períodes de residència de l’aigua són més grans que a la resta del Port, sobretot a 
l’hivern, i això suposa que la qualitat de les seves aigües es vegi afectada negativament. 
El contingut en oxigen és inferior que a la resta del port, la terbolesa augmenta. Això 
suposa que les aigües de l’interior del Port  no tinguin aparença d’aigües clares, amb els 
inconvenients que això suposa pel propi port. A més, durant algunes de les campanyes 
de CTD, es van detectar taques d’oli a la superfície. Si els períodes de residència són tan 
llargs, aquestes es mantindran molt de temps al Port, i afectaran a la seva qualitat. 
 
En canvi, la resta del recinte portuari presenta períodes de residència de l’ordre d’un dia 
aproximadament, fet que permet una millora en la qualitat de les aigües. De fet, en 
gairebé tots els paràmetres qualitatius valorats s’observa un millora segons anem aigües 
enfora del Port, és a dir segons ens apropem  a la bocana. 
 
Els corrents afavoreixen l’intercanvi d’aigües interiors-aigües exteriors (segons el 
model de circulació que hem plantejat)  i, per tant, afavoreixen la millora de la qualitat 
de les aigües del Port. 
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En conseqüència podem dir que la qualitat de les aigües del Port de Tarragona empitjora 
segons ens endinsem el Port, fet que ja podíem esperar perquè generalment, les aigües 
més interiors, en ser les més estanques i someres, són les que presenten majors 
problemes de qualitat. Seria convenient, doncs, establir algun sistema de control de la 
contaminació de les aigües del Port, sobretot les situades a la dàrsena interior, donat que 
si aquestes pateixen un episodi de contaminació, serà molt difícil la seva eliminació 
natural. 
 
5. Proposta de monitorització del Port de Tarragona 
 
En el Capítol 2, varem presentar quina és la situació actual del sistema de control del 
Port de Tarragona. Amb els resultats obtinguts en tot aquest treball determinen que 
aquest sistema és del tot insuficient.   
 
Control de corrents  
 
Tot i que hem vist que no són d’una intensitat prou important com per què pugui afectar 
l’operativitat del Port, l’existència d’un únic instrument de recollida permanent de dades 
resulta insuficient, i a més la seva situació no és la idònia. Seria convenient situar un 
correntímetre equipat amb sensor de pressió, a la bocana (tal com varem instal·lar per 
obtenir les dades utilitzades en aquesta tesina), per comprovar que els resultats obtinguts 
són reals i no han estat fruit d’un any extraordinari. No seria necessària la situació 
permanent d’un correntímetre a la desembocadura del Francolí, donats els valors de 
cabal que aquest transporta. L’efecte de les aigües transportades pel riu Francolí només 
pot ser important en moments de riuada (que no hem analitzat en aquesta tesina per 
manca de dades en aquestes condicions), però aquests són casos excepcionals, durant els 
quals és molt probable que el Port també es comporti d’una manera excepcional (els 
episodis de riuada venen acompanyats de tempestes, i en conseqüència d’episodis 
d’onades de més intensitat) i suposi problemes d’operativitat. 
 
Per últim, el correntímetre permanent que està situat sota el pont mòbil: crec convenient 
la presència d’aquest instrument, no obstant, la seva situació s’hauria de modificar, 
perquè actualment està massa prop d’una de les piles del pont, fet que influeix en les 
dades enregistrades, que podem veure’s influenciades per la presència d’aquesta pila, 
que interromp el flux normal de l’aigua. La situació del correntímetre de l’APT hauria 
de ser més centrada respecte el pont mòbil. 
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Fig.7.5.1. Proposta de sistema de recollida de dades permanents de corrents i nivells de mar. 

 
Control de qualitat de les aigües 
 
En començar a plantejar les campanyes de recollida de dades, varem considerar només 
la mesura amb CTD en set punts diferents. Posteriorment, quan vam veure els resultats 
obtinguts, varem determinar que aquest número de punts no resultava suficient, i vam 
ampliar a 12 punts els punts d’estacionament.  
 
Analitzats els resultats obtinguts, i en alguns casos la dificultat d’establir relacions, seria 
convenient fer un seguiment més profund de les aigües del Port. Una bona opció, de 
cara al control del Port seria fer anàlisis d’una manera més continua per poder 
determinar quins punts determinen millor la situació qualitativa del Port.  
 
A més, donada la manca de dades microbiològiques seria adequat considerar la 
possibilitat de fixar un calendari de recollida de mostres periòdic per controlar 
l’evolució de microorganismes contaminants, establir-ne la causes i resoldre-les. 
 

 
Fig.7.5.2. Proposta de distribució de punts de mostreig per al control continu de la qualitat de les aigües. 
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Control meteorològic 
 
Pel que fa a la meteorologia, una única estació meteorològica resulta, en la meva opinió, 
insuficient. Tot i que les condicions meteorològiques no varien gaire en superfícies 
semblants a la del Port de Tarragona, resultaria una bona opció situar una altra estació 
meteorològica en un altre punt del Port (recomano proper a la bocana) per determinar 
les possibles variacions de la velocitat del vent, o la seva direcció, ja que aquests 
paràmetres poden veure’s modificats per les condicions del Port. 
 

 
Fig.7.5.3. Proposta de nou sistema d’enregistrament de dades meteorològiques del Port. 

 
Control del nivell de mar i marees 
 
Amb els estudis realitzats, tant de corrents com de nivells d’aigües, hem determinat que 
la influència de les marees astronòmiques del Port de Tarragona no és significativa. 
 
No obstant, seria convenient fer un estudi més en profunditat d’aquests resultats. Es 
poden aprofitar a el correntímetres proposats, dotant-los d’un sensor de pressió per 
determinar la pressió de l’aigua, i comprovar la validesa dels resultats obtinguts. 
 
D’aquesta manera, amb un sistema de control com el que s’ha proposat, podriem 
comprovar la validesa de l’esquema de circulació proposat, i analitzar el comportament 
real del Port de Tarragona. 
 
 

 
  




