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5.RESUM I CONCLUSIONS 

 

L’objectiu d’aquest treball ha estat el de realitzar un estudi sobre l’evolució sedimentaria 

de la costa de Barcelona i el seu entorn a escala macroscòpica, englobant dades 

disponibles de tots els temps, des del segle IV a.c fins a l’actualitat.  

 

Primerament aquesta tesina ha requerit d’un extens treball de recerca d’informació. Les 

dades disponibles sobre la costa només han estat de fàcil cerca per aquest últim segle, 

mentre que per a trobar dades més antigues, s’ha recorregut a diverses fonts 

documentals, com el port de Barcelona, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la biblioteca 

del museu marítim, l’arxiu de l’ardiaca o l’arxiu de la corona d’Aragó. Obtenint en cada 

cas diferents tipus de informació, gravats, cartes nàutiques, atles antics o referències 

escrites sobre la costa. Totes elles han estat classificades i documentades dintre del 

capítol 2: Material i Mètode. 

 

Un cop tota la informació ha estat recollida i classificada, s’ha hagut de tractar per a la 

seva posterior manipulació a l’hora d’obtenir els buscats signes evolutius de la costa. Així 

s’ha portat a terme un procés de digitalització de les dades. Cada línia de la costa ha 

estat separada en quatre trams morfològicament similars per tal de facilitar el seu 

posterior estudi. Així mateix i degut a la disparitat de les dades disponibles també s’ha 

resolt fer dos tipus d’estudi, un de global que abracés tota la zona, i l’altre de més local, 

centrat al dic de l’Est del port de Barcelona. 

 

Un cop les dades van estar preparades s’ha portat a terme un estudi de les tasses 

evolutives de les diferents línies de la costa a partir del programa ARCGIS, obtenint els 

índex d’avanç i retrocés. Un cop aquest anàlisi es va portar a terme, incloent sempre un 

estudi del possible error inherent a les dades processades, les tasses d’avanç i retrocés 

expressades en m/any, es va transformar a dades volumètriques m3/any, pas previ a la 

resolució dels balanços sedimentaris de la zona. 

 

L’últim pas en aquest estudi, ha estat el d’intentar crear un model de balanç sedimentari 

per diferents períodes evolutius similars, extraient-ne els següents punts clau: 

 

a) Per al període entre els segles IV a.c. i I d.c. podem veure que l’estudi ens porta a 

concloure que Montjuïc en aquelles èpoques ja era rebassat per una elevada 
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tassa sedimentaria que portava a formar una fletxa al seu extrem sud. Per tant no 

podem dir que la muntanya provocava un efecte barrera total. Aquesta conclusió, 

no tan sols ens ho porta a pensar la fletxa sedimentaria sinó que l’evolució de tots 

els altres trams ens indueix a pensar en un creixement constant degut a l’aport 

sedimentari aigües amunt, més que uns creixements bruscs deguts a un possible 

efecte barrera de Montjuïc. 

 

b) Fins l’any 1901 el dic de l’est creixia en base a la necessitat, produint períodes 

d’efecte barrera d’uns 10-15 anys, mentre aquest no es saturava i essent 

novament ampliat cada vegada que la navegabilitat es veia perillar. A partir de 

1901, la remodelació del dic de l’est ja va preveure l’efecte barrera que produiria, 

causant una parada dràstica del sediment que el rebassava, i afectant greument 

el comportament de la costa aigües avall. 

 

c) Abans de l’any 1901 tot i que existien períodes on el dic de l’est formava una 

barrera sedimentaria, el tram 1 de no sen ressentia degut a l’existència de barres 

sedimentaries a la bocana del port de Barcelona que seguien alimentant tota la 

zona sud de sediment, evitant que l’efecte del dic de l’est fos notable aigües avall. 

 

d) Els deltes de tant Llobregat com Besòs han funcionat normalment fins  l’any 1901, 

presentant un creixement constant i corresponent a les seves diferents 

aportacions sedimentaries. A partir de 1901, els dos deltes han patit un procés 

erosiu molt clar, sobretot el delta del Llobregat, degut a la falta d’aportació 

sedimentaria per l’efecte barrera del dic d’abric del port de Barcelona i per la 

pròpia pèrdua de cabal sòlid. 

 

e) Durant els períodes de barrera, aquest acumulava una gran quantitat de 

sediments. Els volums acumulats queden exposats a la taula 5.1. 

 

Període 
Acumulació de sediments 

(m3/any) 

1590-1606 25.000 

1606-1614 30.000 

1697-1720 35.000 

1897-1901 35.000 

Figura 5.1. Acumulació sedimentaria en períodes d’efecte barrera, 1590-1606,1606-1614,1697-

1720,1897-1901 
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Finalment s’ha desenvolupat el model LONGMOR per tal de representar la situació sense 

l’efecte de la mà de l’home. El model s’executa a partir d’un clima d’onatge reduït a unes 

direccions específiques, de N a E60S, i dintre del tram 3 per mantenir-ne l’estabilitat. 

 

Un cop calibrat el model els resultats obtinguts han estat els següents: 

 

a) Quan executem el model amb Montjuïc com a barrera sedimentaria total, la línia 

de la costa en el tram 3 creix de 10 a 50m per a 12 anys i de 30 a 150 per a 23 

anys, quan amb l’efecte barrera del dic de l’est creixia 170 i 300m per a 12 i 23 

anys respectivament. 

 

b) Quan s’executa el model suposant un bypass del 95% a Montjuïc el creixement 

per als dos anys simulats no arriba a 1m.  

 

El model LONGMOR ens serveix com a una eina més per poder veure l’efecte real que 

ha tingut la ma de l’home sobre la costa .D’aquesta manera s’ha pogut obtenir una última 

confirmació sobre que la muntanya de Montjuïc no resulta una barrera sedimentaria i per 

tant tot el dèficit sedimentari de la zona del Llobregat es deu en exclusiva a l’efecte del 

dic de l’est del port de Barcelona. 

 




