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Capítol V 

 

Caracterització sedimentològica i topo-batimètrica 
 

 

En aquest capítol s’analitzen les característiques del sediment present en les platges 

Olímpiques de Barcelona, així com l’origen d’aquestes aportacions. D’altra banda l'estudi 

morfològic dels fons marins en l'àrea d’interès permet la caracterització topo-batimètrica 

de la zona prospectada. 

 

V.1 Caracterització sedimentològica 
 

El litoral Barceloní s’estén des de la desembocadura del riu Besós, al NE, fins a la 

desembocadura del riu Llobregat, al SW. En sentit NW, es troba delimitada per la plana 

quaternària de Barcelona i pel massís muntanyós, d’edat paleozoica, de Collserola. Cap al 

SE, es troba el contacte amb el mar, en la zona de les platges Olímpiques. 

 

A la part continental es presenten alineades les tres unitats que originen l’aportació 

sedimentària detrítica a la zona litoral. Aquestes corresponen a la serralada prelitoral, la 

depressió terciària prelitoral i principalment a la serralada litoral d’origen granític. 
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Els sediments quaternaris marins ocupen la totalitat de l’extensió de la zona d’estudi, és 

sens dubte la formació detrítica que més interessa, ja que és l’única que pot aportar 

sediments de forma natural a l’espai costaner mitjançant la geodinàmica litoral de la zona. 

 

La descripció granulomètrica del sediment conté informació de la seva font i del 

mecanisme i intensitat del transport que l’ha originat; aspectes fonamentals per intentar 

mantenir l’equilibri i l’estabilitat de les platges. 

 

Els sediments litorals de la zona frontal a les platges Olímpiques estan constituïts en la 

seva majoria per sorres quars-feldespàtiques com components principals. Com components 

secundaris es troben fragments de roca (metamòrfics i granítics), i sobretot miques 

(biotites) i amb menor quantitat, minerals pesats. La fracció bioclàstica és en general baixa, 

no sobrepassant el 5% dels components granulars de la sorra. 

 

La composició mineralògica de primer ordre prové de l’alteració de la roca granítica 

(granodiorites i tonalites) que afloren en la serralada costanera catalana. El material 

detrític, de gra més fi, és aportat principalment pel flux continuat i les avingudes puntuals 

al medi marí dels rius presents al nord de la zona. 

 

Les àrees fonts costaneres de major aportació sedimentària al medi marí, són les següents 

 

• Desembocadura del riu Llobregat (poca influència sedimentària en la zona degut a 

que el principal sentit del règim de transport de sediments és cap al SW). 

 

• Les aportacions realitzades a través de la desembocadura del riu Besós. 

 

• Rieres i cursos torrencials de l’àrea del maresme (principalment Vilassar de Mar, 

Arenys de Mar, Sant Pol de Mar i Pineda de mar). 

 

• Desembocadura del riu Tordera. 
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El contingut de matèria orgànica en les mostres de sediment superficial de les platges de 

Barcelona (veure Taula V.1) oscil·la entre un valor mínim de 0,6 % (estacions S1, S8, S10 

i S11) i un màxim d'1,9 % (estació S3). 

 

Els sediments analitzats es caracteritzen per tenir una moda granulomètrica entre 0,124 

mm (corresponent a la categoria de sorres fines) i 0,695 mm (sorres gruixudes). Des del 

punt de vista granulomètric hi ha una diferenciació entre les zones més succintes i les més 

profundes, encara que amb algunes diferències al llarg del litoral a causa de les actuacions 

antròpiques. Aquestes diferències també s'aprecien a les mostres de sediment que s’han 

analitzat. Així, les sorres mitges i gruixudes es troben en els fons sedimentaris amb ripples 

situades al sud del port Olímpic i en la part succinta al nord d'aquest; mentre que les sorres 

fines corresponen, bàsicament, amb els fons sedimentaris tous, més profunds. 

 

El percentatge de fins és inferior al 2 % en totes les estacions de fons sedimentaris amb 

ripples (totes les estacions succintes i l'estació profunda S1), excepte a l’S14 on el 

contingut en fins és pròxim al 3 %. D'altra banda, en les estacions corresponents a fons 

sedimentaris tous, formades bàsicament per sorres fines, el percentatge de fins és una mica 

més elevat i es situa entre el 3 i el 10 % (veure Taula V.1). 
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GRANULOMETRIA 
ESTACIÓ FONS 

(m) 
TIPUS DE  

FONS  

MATÈRIA 
ORGÀNICA 

(%) MODA D50 % FINS

S1 -12 F.S. amb ripples 0,6 AG 0,714 0,88 
S2 -5 F.S. amb ripples - AM 0,392 1,48 
S3 -5 F.S. amb ripples 1,9 AM 0,4 1,04 
S4 -5 F.S. amb ripples - AG 0,498 1,45 
S5 -8 F.S. amb ripples 0,9 AG 0,563 1,24 
S6 -12 F.S. tous 0,9 AF 0,148 3,77 
S7 -5 F.S. amb ripples 1,2 AF 0,234 1,82 
S8 -5 F.S. amb ripples 0,6 AG 0,492 1,13 
S9 -7,5 F.S. amb ripples 0,8 AG 0,624 1,18 
S10 -8 F.S. amb ripples 0,6 AM 0,431 1,2 
S11 -5 F.S. amb ripples 0,6 AM 0,445 1,32 
S12 -12 F.S. tous 1,2 AF 0,124 9,24 
S13 -5 F.S. amb ripples 0,8 AM 0,311 1,4 
S14 -7 F.S. amb ripples 1,1 AF 0,18 2,76 
S15 -11 F.S. tous 1,7 AF 0,151 7,64 
S16 -5 F.S. amb ripples 0,8 AG 0,695 1,15 

 

Taula V.1. Resultats analítics de les mostres de sediment superficial (Tecnocean Ingeniería, Abril 
2004) [5]. (F.S: Fons sedimentari. AG: Sorra Gruixuda, AM: Sorra Mitja i AF: Sorra Fina). 

 

Cal tenir en compte, que el material present en la zona emergida de les platges Olímpiques 

correspon majoritàriament a sorres aportades a través de diverses regeneracions (en les 

seves diferents fases d’execució) [5]. 
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V.2 Caracterització topo-batimètrica 
 

En línies generals, la zona prospectada es caracteritza per la predominança de substrats 

sedimentaris enfront d'una escassa representació de substrats durs que, en la totalitat dels 

casos, corresponen a formacions de tipus antròpic, com són espigons, esculleres 

submergides, etc. 

 

Des del punt de vista granulomètric, el sediment de la zona litoral presenta habitualment 

una disminució de la mida del gra des de la línia de costa fins la plataforma continental. 

Aquesta gradació de la mida del gra es deu a la disminució de l’energia del flux de 

transport cap a la plataforma (veure http://www.icm.csic.es/geo/gma/geo0es.html) [11]. 

 

No obstant això, l'elevat grau d'incidència antròpica que ha patit aquesta part del litoral, 

amb la construcció de diferents ports i espigons, ha alterat els processos de la dinàmica 

litoral; i per tant ha condicionat la distribució i la naturalesa d'aquests substrats 

sedimentaris. D’aquesta forma, en les proximitats dels espigons on predominen els 

processos erosius es produeix el rentat de les fraccions més fines del sediment. Fet que 

condiciona un tipus de substrat on predominen les sorres gruixudes i les graves; i on 

s'assenta una comunitat bionòmica típica de sorres gruixudes sotmeses a l'acció dels 

corrents de fons. L'efecte dels corrents sobre la sorra produeix unes petites estructures en 

forma d'ondulacions denominades ripples. 

 

La localització d'aquest tipus de comunitat (corresponent als fons sedimentaris amb 

ripples, tal i com es pot veure a la Figura V.1) se circumscriu a les zones més succintes de 

l'àrea prospectada, encara que amb una distribució desigual d'unes platges a altres. A les 

platges situades al nord del port Olímpic, aquesta comunitat es distribueix des de la línia de 

costa fins aproximadament a la cota –10 m, mentre que en les zones més pròximes al port 

de Barcelona pot aconseguir arribar fins a la cota –20 m (en aquesta zona meridional és on 

aconsegueix la seva major extensió i continuïtat espacial). Enfront del port Olímpic i al 

voltant d'àrees de fons durs dispersos s'han localitzat petites extensions d'aquest tipus de 

comunitat com a resposta a les alteracions hidrodinàmiques. 
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A les zones sotmeses a unes condicions hidrodinàmiques més moderades, apareix un tipus 

de comunitat amb predominança de fraccions sorrenques, típica de sorres fines ben 

calibrades (corresponent als fons sedimentaris tous, tal i com es pot veure a la Figura V.1). 

La distribució d'aquest tipus de comunitat al nord del port Olímpic es distribueix des de les 

cotes més succintes (lluny dels espigons) o des de les cotes -10 m (enfront d'aquests), fins a 

la màxima profunditat prospectada (-15 m). Al sud del port Olímpic aquesta comunitat es 

limita a una petita extensió situada entre la cota -10 m i la cota -15 m, mentre que front 

aquest es situa en els espais no ocupats pels fons durs, i bàsicament a partir de cota -15 m. 

 

El substrat rocós es limita a les formacions rocoses artificials (espigons, dics submergits, 

etc., corresponent als fons de roques, tal i com es pot veure a la Figura V.1) i a algunes 

roques disperses també de procedència antròpica (corresponent als fons durs dispersos, tal  

i com es pot veure a la Figura V.1). Els espigons estan formats per blocs de formigó, ben 

assentats en general, que es barregen en profunditat amb blocs de roca, els quals, en 

algunes zones, s'estenen formant biocenosis rocoses amb una gran diversitat biològica. Són 

rellevants les formacions rocoses submergides que s'obren enfront dels espigons de 

Bogatell, Mar Bella i Bac de Roda, estenent-se simètricament com dues llengües a partir 

del final de cada un dels espigons. 

 

A partir dels resultats obtinguts després de l'estudi morfològic dels fons marins en l'àrea 

d’interès, es poden concloure que: 

 

• En línies generals, la zona analitzada es caracteritza perquè predominen els 

substrats sedimentaris, enfront d'una escassa representació de substrats durs que, en 

la majoria dels casos, responen a formacions d'origen antròpic com són els 

espigons, dics i esculleres submergides. 

 

• Es distingeixen dos tipus de fons sedimentaris a les platges de Barcelona, en funció 

de l'hidrodinamisme i de la profunditat: fons sedimentaris amb ripples (associats a 

un major hidrodinamisme, amb sorres gruixudes o mitges i amb baix contingut en 

fins) i fons sedimentaris tous (més profunds, formats per sorres fines i alt contingut 

en fins). 
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• A la zona d'estudi, el substrat rocós se circumscriu als blocs dels espigons emergits, 

als dics d'atenuació d'onatge del Port Olímpic i, als blocs i àrees rocoses 

submergides adjacents a alguns dels espigons. 

 

• El substrat sedimentari sense cobertura vegetal ocupa la pràctica totalitat del fons 

marí, entre la zona de trencants i els 15 m de profunditat (com a límit inferior), 

encara que es troba compartimentat per la presència d'estructures (espigons) 

perpendiculars a la costa que arriben la isobata de -10 m. 

 

• Les estacions profundes situades enfront de les platges del Bogatell i de la Nova 

Mar Bella tenen un alt contingut en fins i matèria orgànica. 
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