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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

1.1 Introducció 

 

El desenvolupament de la costa, considerant com a tal el conjunt d’activitats que 

interaccionen amb l’evolució/dinàmica natural dels ecosistemes i la interfase terra-mar és 

un procés global, que en molts casos modifica els ecosistemes costaners i afecta els 

recursos que sostenen el seu propi desenvolupament. En el cas de costes sedimentaries, 

cal destacar que qualsevol pertorbació introduïda ( ja sigui d’origen humà o bé natural) 

pot alterar greument l’equilibri dinàmic en que es troba. 

 

Estudiar el desenvolupament de la costa en un entorn tan modificat com és la costa de 

Barcelona sempre ha estat un repte per a qualsevol tipus d’estudi. Si s’afegeix intentar 

realitzar un estudi a macroescala de l’evolució històrica de la costa de la ciutat de 

Barcelona el treball resulta doblement complicat.  

 

Durant la realització d’aquesta tesina no només s’han presentat problemàtiques de 

solució analítica sinó que també s’ha hagut de lluitar contra la falta de dades disponibles i 

els errors inherents que totes les dades històriques comporten. Si s’afegeix la gran 

varietat d’elements que han afectat la morfodinàmica natural de la zona, com ara els rius 

Llobregat i Besos, el Port de Barcelona o el creixement del nucli urbà tant de la ciutat de 

Barcelona com de tota la seva area metropolitana, la solució per a trobar un model de 

creixement coherent ha resultat fruit de molt de temps d’anàlisi curós de les dades 

disponibles i una sèrie d’hipòtesis que al llarg d’aquesta tesina s’aniran esmicolant a 

mesura que l’estudi avanci per les pagines d’aquest document. 
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1.2 Objectius i Estructuració 

 

El principal objectiu d’aquesta tesina ha estat el de quantificar a escala macroscòpica 

l’evolució del litoral de Barcelona al llarg de la història, donant especial rellevància a la 

zona del dic de l’est del port. Així un dels punts clau serà intentar determinar si l’efecte 

barrera que ha suposat el creixement del dic d’abric del port hauria estat equivalent a la 

barrera natural que ja formava Montjuïc, o si per el contrari aquesta barrera ha suposat 

un obstacle molt més important que el que ja hi havia naturalment. 

 

S’ha prioritzat l’estudi de l’evolució a partir de les línies de la costa obtingudes de 

diverses fonts, utilitzant el programa ARCGIS 3.1 i la seva extensió DSAS. Per 

posteriorment aplicar un model d’evolució de la línia de la costa a partir d’un clima 

d’onatge mig per a poder resoldre la problemàtica sense contar amb la presència del port 

de Barcelona i per tant saber amb la màxima exactitud possible l’efecte que ha tingut 

aquest en el modelat litoral de la zona. 

 

Així mateix s’intentarà donar una certa fiabilitat a les dades històriques disponibles sobre 

la costa del litoral barceloní, així com quantificar la relació volumètrica de balanç a tota la 

zona, intentant introduir-hi tots els agents mobilitzadors afectats (Llobregat, Besos, dic de 

l’est). 

 

L’estructura d’aquesta tesina per tal d’aconseguir arribar als objectius descrits és la 

següent. 

 

 

Capítol 1:Introducció i objectius: En aquest capítol es dona una idea dels que 

serà la tesina acompanya d’una breu introducció. 

 

Capítol 2: Material i mètode: En aquest apartat es mostren les eines de què s’han 

disposat per desenvolupar la tesina. El treball de recerca de dades 

també ses veu reflexat a les taules de material. Posteriorment al punt 

mètode, s’explica com es tracten les dades de què disposem per 

posteriorment poder-les analitzar. 
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Capítol 3: Anàlisi de les dades: Aquest capítol es la part central de la tesina. Aquí 

és on s’estudien les dades tractades, es donen els rangs de evolució de 

la costa i s’intenten extreure comportaments evolutius a partir de les 

tasses obtingudes dels diferents anys que hi pertanyen. Per tal de donar-

li un caràcter més clar d’entendre les dades s’han separat en dades 

globals i dades centrades al dic de l’est. D’aquesta manera la visió del 

conjunt resulta molt més completa. 

 

Capítol 4: LONGMOR Model : En aquest capítol es tracta de modelar la situació 

hipotètica de la costa barcelonina sense la presencia del dic de l’est del 

port de Barcelona. 

 

Capítol 5: Resum i Conclusions: En el punt final de la tesina s’engloben tots els 

resultats obtinguts per tal de poder tenir un coneixement en conjunt més 

ampli. Així mateix quedaran definides totes les conseqüències fruit de 

l’evolució dinàmica del litoral Barceloní. 

 

Annexes: S’hi reuneixen taules, gràfiques i d’altres elements que donen suport 

als càlculs que s’han donat a la tesina. 

 

 




