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2 ESTAT DEL CONEIXEMENT 
 

2.1 Limnologia d’embassaments 
 

2.1.1 Els orígens de la limnologia 
 
El terme limnologia, prové del grec limne que vol dir llac, estany, pantà. Va ser emprada per 
primer cop al 1892 pel científic suís F.A. Forel en el seu intent de posar-li nom als seus treballs. 
Aquest deia que si la geografia dels infinits oceans rebia el nom d’oceanografia, la limnologia 
podria definir-se com “l’oceanografia dels llacs”, cossos d’aigua de superfície limitada. (Dodson 
2005) 
 
La visió dels limnòlegs moderns és més generalista. Ja al 1922 es va veure que la definició 
proposada per Forel es quedava curta per a una disciplina que també començava a estudiar els 
complexos cursos d’aigua. Es va decidir que allò de “l’oceanografia dels llacs” quedaria substituït 
per “la ciència que estudia les aigües continentals”. 
 
La limnologia és una disciplina científica relativament jove, amb les arrels al segle XVIII però, 
encara al segle XXI, en ple desenvolupament. Té un marcat caràcter multidisciplinar incloent-hi 
diferents àrees de la ciència com són la geografia, la geologia, la química, la física, la 
matemàtica, l’estadística i vàries disciplines de la biologia com la taxonomia o l’ecologia. 
 
Els embassaments són grans masses d’aigua continental originades artificialment i el seu estudi 
entra plenament en el camp de la limnologia en una categoria pròpia. En aquests es donen lloc 
processos de tipus físic, químic i biològic, relacionats entre ells. La present tesina abordarà 
l’estudi dels primers, particularment la hidrodinàmica i la distribució tèrmica, el funcionament dels 
quals determina en gran part els altres dos tipus de processos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Esquema de processos físics i químics en un embassament (Font: Enciclopèdia Catalana 1989). 
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2.1.2 Característiques limnològiques dels embassaments 
 
Les característiques morfològiques, hidrològiques i ecològiques així com els processos presents 
en un embassament no són les d’un llac natural i per tant han de rebre un tractament diferenciat. 
Sobre un cas particular, l’embassament de Riba-roja, tracta el present estudi. 
 
Híbrid entre riu i llac 
 
Un embassament és un llac artificial creat a partir de la col·locació d’una presa en una vall que 
obstaculitza el pas d’un curs fluvial. Es tracta, doncs, d’una gran massa d’aigua que és 
heterogènia pel que fa als processos que es donen lloc, comportant-se com un híbrid entre un riu 
i un llac. Gaudeixen del flux d’un riu i alhora d’una fondària suficient per a que es desenvolupin 
processos propis dels llacs. En ells es poden distingir fins a tres zones diferenciades pels efectes 
dels gradients físics i químics presents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: classificació de les zones de l’embassament atenent al seu comportament (Font: elaboració pròpia). 
 
Al seu tram superior és habitual que hi entri un cert cabal variable (tot i que als rius mediterranis 
s’hi poden donar èpoques d’absència) fent que les seves condicions s’assemblin més a les d’un 
riu mentre que l’aigua en el tram més proper a la presa es mou més lenta com en un llac natural. 
Entre ambdues zones és present una fase de transició. En cadascun d’aquests trams trobem una 
comunitat adaptada apreciant-s’hi una evolució gradual si s’avança en la direcció del curs 
d’aigua. 
 
Les zones, amb les seves característiques es recullen a la següent taula: 
 

 Zona fluvial Zona de transició Zona lacustre 

Morfologia del vas Estret, vas canalitzat. Més ample, vas més 
profund. 

Ample, profund, vas semblant al 
d’un llac. 

Flux Flux relativament alt. Flux reduït. Flux mínim. 

Terbolesa Alta concentració en sòlids 
en suspensió. Terbolesa. 

Menor concentració i 
terbolesa. Claredat relativa. 

M. Orgànica Matèria orgànica al·lòctona. Condicions mitges. Matèria orgànica autòctona 
P / R Producció < Respiració. Condicions mitges. Producció > Respiració. 

Nutrients Més nutrients, més eutròfic. Condicions mitges. Menys nutrients, més oligotròfic 
 

Taula 1: Característiques de les zones de l’embassament. 
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Densitat i estratificació a l’embassament 
 
Els embassaments són grans masses d’aigua que reben calor en forma de radiació de fonts 
emissores com el sol o l’atmosfera. Aquest escalfament de la massa d’aigua no és uniforme en 
l’espai presentant diferents gradients de temperatura al llarg de la columna d’aigua. Es sol 
considerar, llavors, que l’embassament presenta una estructura de capes de diferents 
temperatures i diferents densitats. Aquest fenomen és el que es coneix com estratificació de la 
massa d’aigua. 
 
La densitat de l’aigua és un paràmetre fortament dependent de la temperatura de la forma que 
s’observa en la figura 4. En paraules planeres, l’aigua freda pesa més, assolint-ne el màxim als 4 
ºC, i es situa al fons del cos d’aigua. En la part més superficial es localitza l’aigua més calenta 
que rep l’acció de la radiació en major grau. 
 
A l’apartat 2.2.2.1 es desenvolupa aquesta idea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Esquema de l’estructura de capes mostrant la relació 
entre altura i densitat (Hamilton et al., 1997). 
 
Fig. 4: Corba temperatura – densitat de l’aigua. (Dodson 2005) 
 
Qualitat de l’aigua: física, química i biologia 
 
Així es dedueix que les propietats tant físiques com químiques com biològiques no són 
homogènies a l’embassament sinó que presenten gradients en ocasions molt marcats. Aquests 
gradients determinen els organismes presents en cada zona de l’embassament i el seu estat ja 
que la biologia ve molt condicionada pels processos físics i químics que hi tenen lloc. 
 
La qualitat de l’aigua, important per al medi ambient i també per als usos, depèn també dels 
processos físics, químics i biològics (Ap. 2.2.3). És important dur a terme una gestió de 
l’embassament que tingui en compte la combinació d’aquestes tres tipologies de processos 
combinant enginyeria i biologia segons els principis de gestió integrada de l’aigua.  
 
En aquesta dependència rau la importància de conèixer el funcionament dels moviments i 
corrents, el comportament físic de l’aigua que conté tant les substàncies dissoltes com els 
nutrients o els elements que intervenen en els processos químics. Aquest comportament físic de 
l’aigua que ve determinat per uns agents dinàmics, és el que coneix com la hidrodinàmica de 
l’embassament, concepte que es descriu àmpliament a l’apartat 2.2. 
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2.1.3 Els embassaments i els seus impactes associats 
 
El nostre és un país de marcat caràcter mediterrani, amb dues temporades clarament 
diferenciades pel que fa al règim hidrològic: la temporada seca i la temporada humida. És 
habitual que en un mateix any es donin èpoques de sequera severa i pluges molt intenses, tot i 
que poc abundants. Els cabals dels rius peninsulars són, a més, molt menors que els dels rius de 
la majoria d’estats europeus de similar nivell de desenvolupament. 
 
Totes aquestes característiques relacionades amb la variabilitat del règim dels cursos d’aigua 
dificulten la gestió de l’aigua per a diferents usos: abastament, regadiu, energia, control 
d’avingudes... La implantació d’embassaments ha estat la solució triada a l’estat espanyol al 
segle XX per a resoldre aquest problema arribant a ser el país del món amb més aigua 
embassada per habitant i per hectàrea. Aquesta magnitud fa especialment important l’estudi del 
comportament d’aquestes grans masses d’aigua per tal de facilitar una gestió integrada de la 
qualitat de l’aigua tant des d’un punt de vista dels usos com ecològic.  
 
La presència dels embassaments ha comportat una sèrie d’impactes ambientals associats molt 
diversos dels que alguns són positius i d’altres negatius. Alguns d’ells són: 
 

• Modificació del règim hidrològic amb un marcat descens de la variabilitat a escala anual.  
• Reducció dràstica del transport sòlid. 
• Variació del règim tèrmic del riu. 
• Modificació dels processos biològics (Ap. 2.2.3.2 i Ap.2.2.3.1). 
• Modificació de les propietats químiques de l’aigua (Ap. 2.2.3.2). 
• Obstacle físic per a espècies de peixos migratòries. 
• Potenciació de les espècies pròpies d’aigua quieta (ambients lenítics) en detriment de 

les d’aigua en moviment (ambients reòfils). 
 

2.1.4 Criteris de tipificació dels embassaments 
 
Els embassaments es poden classificar atenent a diversos criteris relacionats amb les seves 
característiques. Aquestes influeixen en major o menor grau en el comportament limnològic i els 
processos hidrodinàmics que presenten (Enciclopèdia Catalana 1989). 
 
Criteris morfològics 
 
Es podria classificar els embassaments per la seva forma. N’hi ha de circulars (Fig. 5), 
principalment a les muntanyes, amb un comportament limnològic molt similar al d’un llac però els 
més habituals són els triangulars irregulars (Fig. 6). Aquests acostumen a ser els més grans i 
presenten unes característiques intermèdies entre un riu i un llac (Ap. 2.1.2). 
 
Criteris morfomètrics 
 
Una altra possibilitat és classificar-los per les seves dimensions, un embassament gran pateix 
menys variacions significatives ja que costa més d’omplir-se o buidar-se i per tant és presumible 
que l’aigua es renovi amb menys freqüència, fet que facilita l’estratificació.  
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Un altre paràmetre és el desenvolupament del volum que dóna una idea de la forma de la vall i 
s’obté de comparar la cubeta amb un con imaginari dividint el volum de la primera pel del segon. 
Les valls que són producte d’una intensa excavació del riu són les més habituals a Catalunya. 
 
Criteris hidrològics 
 
Els anteriors són criteris útils per a tipificar els embassaments ja que són fàcils de determinar 
però no influeixen en el funcionament del sistema de forma absoluta podent dur a resultats 
oposats en funció d’altres factors. Per això és més recomanable fer servir criteris que combinin 
les dimensions amb la hidrologia. El paràmetre que permet classificar millor els embassaments 
atenent al seu funcionament com a sistema és el temps de residència.  
 
El temps de residència és el temps teòric que passa des que una partícula d’aigua entra a 
l’embassament fins que hi surt. Es pot estimar fàcilment una mitjana si l’entenem com la relació 
entre el volum màxim de l’embassament i el flux anual que entra a aquest. Valors baixos de 
temps de residència permeten saber que el comportament de l’embassament serà més semblant 
al d’un riu i valors alts, al d’un llac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Exemple d’embassament circular d’alta muntanya: 
l’estany de Llauset, Alta Ribagorça. (Font: Enciclopèdia 
Catalana 1989). 
 
Fig. 6: Exemple d’embassament triangular de tram baix del curs d’un riu. Embassament de Riba-roja al riu Ebre. 
(Font: Google Earth) 
 

2.2 Hidrodinàmica d’embassaments 
 
Les grans masses d’aigua embassada pateixen accions dinàmiques, de forces, aplicades per 
agents diversos com el vent o la radiació (Ap. 2.2.1) que es tradueixen en una sèrie de fenòmens 
descrits pels limnòlegs com les onades o l’estratificació (Ap 2.2.2). Aquestes accions dinàmiques 
motiven processos físics com moviments i corrents a l’aigua o, contràriament, els dificulten. En 
aquest capítol es recullen els agents i processos hidrodinàmics més importants i la seva 
influència sobre la qualitat de l’aigua. 
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2.2.1 Els agents dinàmics 
 
Els principals agents que influeixen sobre la hidrodinàmica de l’embassament son la radiació, el 
vent, la salinitat i la viscositat. Alguns d’aquests intervenen en el transport d’energia tèrmica i uns 
altres en el transport de massa i de moment. En qualsevol cas, tots ells tenen influència en 
l’estructuració de les capes.  

2.2.1.1 La radiació: llum i calor 
 
El Sol i l’atmosfera transmeten calor a la massa d’aigua per radiació. Al mateix temps aquesta 
massa d’aigua també emet radiació cap a l’atmosfera. S’estableix, doncs un intercanvi que es pot 
traduir en un escalfament de la massa d’aigua si el balanç venç en favor dels primers o en un 
refredament d’aquesta si per contra la massa d’aigua n’emet més que en rep.  
 
La radiació és transferència d’energia per ones electromagnètiques. Es produeix aquesta 
transferència des de la font cap a fora en totes les direccions. A la superfície terrestre, i per tant a 
l’embassament, hi arriben radiacions d’ona curta, provinents del Sol, i radiacions d’ona llarga, 
emeses per altres cossos, principalment l’atmosfera.  
 
 

• Ona curta: Longitud d’ona inferior a 3000 nm. Emesa pel Sol. Alta freqüència. 
 

- Ultraviolada: Longitud d’ona de 100 a 400 nm. Efectes nocius. 
 
- Visible o PAR (Photosynthetically Available Radiation): 400 a 700 nm.  
La llum és la única franja que poden aprofitar els éssers vius productors primaris 
per a realitzar la fotosíntesi.  
 

• Ona llarga: Longitud d’ona superior als 3000 nm. Emesa per cossos com l’atmosfera, la 
superfície terrestre o l’aigua. Baixa freqüència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7: Tipus de radiació en funció de la longitud d’ona. 
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La Terra té una temperatura mitjana aproximadament constant per què existeix un balanç entre 
la radiació solar entrant i la terrestre sortint. La quantitat d’energia que arriba a la superfície 
terrestre des del Sol (ona curta) i des de l’atmosfera (ona llarga) ha de ser igual a la quantitat 
d’energia que es reflecteix des de la superfície terrestre més la que emet la Terra a l’espai.  
 
 
L’esquema següent intenta il·lustrar aquest balanç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8: Esquema dels intercanvis en el balanç de radiació. (Font: elaboració pròpia). 
 
 
Radiació d’ona curta o radiació solar 
 
Es tracta de la radiació electromagnètica emesa exclusivament pel Sol i el seu rang de longitud 
d’ona va de 0 a 3000 nm. Aquesta energia que el Sol emet es troba amb certs obstacles abans 
d’arribar a la superfície terrestre. 
 
Radiació solar reflectida per l’atmosfera 
 
Una certa fracció de la radiació solar, aproximadament un 30%, arriba a l’atmosfera i és reflectida 
cap a l’espai  
 
Radiació solar d’ona curta absorbida per l’atmosfera 
 
Del 70% restant, una altra part, que s’estima en un 19% respecte del total inicial, s’absorbeix a 
l’atmosfera, per intercepció d’alguna partícula. Aquesta radiació d’ona curta es transforma, en 
radiació d’ona llarga atmosfèrica. 
 
Radiació solar (o global) incident 
 
A la superfície terrestre i, per tant, a la massa d’aigua de l’embassament arriba aproximadament 
la meitat de la radiació solar total. A terra arriben dos tipus de radiacions solars d’ona curta: la 
difusa i la directa. La directa arriba directament, sense topar amb cap partícula i la difusa arriba 
després de ser dispersada per partícules a l’atmosfera.  
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La suma d’aquestes dues últimes és la radiació solar (o global) incident, que és la dada de què 
es disposarà per a la modelització (Ap. 4.4.5) i la que intervé principalment en el cicle diari de 
temperatures a l’aigua. Quan aquesta radiació solar d’ona curta arriba a una massa d’aigua una 
fracció és absorbida (radiació solar d’ona curta absorbida) i una altra és reflectida. La proporció 
entre aquestes dues és l’albedo d’ona curta que es representa amb una α i és de valor variable 
en el temps en funció de certs paràmetres com el dia de l’any, l’angle d’incidència del sol, el color 
de l’aigua de l’embassament... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9: Comportament de la radiació en arribar a l’embassament. (Font: elaboració pròpia). 
 

Hsm = ( 1 - α ) Hso  (I) 
 
Hsm és la radiació solar d’ona curta absorbida. 
Hso és la radiació solar (o global) incident. 
α és l’albedo de radiació d’ona curta. Al model DYRESM s’introdueix un valor mig d’aquest 
albedo per a una massa d’aigua, que està estimat en 0.08 i el model mateix calcula la seva 
variabilitat temporal atenent a paràmetres com la latitud i el dia de l’any.  
 
Radiació d’ona llarga 
 
Es tracta de radiació generada i emesa per cossos, principalment l’atmosfera i la superfície 
terrestre o l’aigua present en aquesta. El seu rang de longitud d’ona és superior a 3000 nm. 
 
Radiació atmosfèrica 
 
És aquella generada i emesa pels gasos de l’atmosfera. Aquesta pot ser emesa cap a l’espai o 
cap a la superfície terrestre (radiació atmosfèrica incident).  
 
En el cas que a la superfície terrestre es trobi una massa d’aigua, una fracció d’aquesta radiació 
serà absorbida (radiació absorbida d’ona llarga) i la fracció restant serà reflectida (radiació 
reflectida d’ona llarga).  
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La proporció entre aquestes dues és l’albedo d’ona llarga que es representa amb una β  i és de 
valor constant 0,03.  
 

Hatm = ( 1 - β ) Hatmi  (II) 
 
Hatm és la radiació d’ona llarga absorbida per l’aigua. 
Hatmi és la radiació atmosfèrica incident. 
β  és l’albedo de radiació d’ona llarga (constant 0,03) 
 
Radiació emesa per l’aigua 
 
És aquella que emet una massa d’aigua. Segueix la següent equació: 
 

Hw = εw σ T4   (III) 
 
εw és l’emissivitat de l’aigua, de valor 0,97.  
σ  és la constant de Boltzmann, de valor 5,67·10-8 Wm-2K-4. 
T4 és la temperatura de l’aigua (en Kelvin). 
σ T4 és la radiació emesa per un cos negre. 
 
Radiació neta 
 
És la que es queda retinguda a la superfície de l’aigua, escalfant-la. És a dir, és la diferència 
entre l’absorbida per l’aigua i l’emesa per aquesta. És un balanç global de les anteriors. 
 

Hn = Hatm -  Hw + Hsm  (IV) 
 
Hn és la radiació neta. 
Hatm és la radiació atmosfèrica (ona llarga) absorbida per l’aigua. 
Hw és la radiació (ona llarga) emesa per l’aigua. 
Hsm és la radiació solar d’ona curta absorbida. 
 
La llum 
 
La franja de radiació solar que va dels 400 als 700 nanòmetres és visible i és una energia que els 
éssers vius productors primaris poden aprofitar per a realitzar la fotosíntesi. Aquesta franja de 
radiació és, a més, la única capaç de penetrar a les cotes profundes de la massa d’aigua i es 
distribueix al llarg de la columna d’aigua com s’observa a la figura 9. 
 
La llum que entra a la massa d’aigua pot quedar interceptada per partícules o ser destinada la 
seva energia a la fotosíntesi o a escalfar. La que arriba a una determinada fondària és 
directament proporcional a la quantitat de llum incident sobre la superfície de l’aigua i 
inversament proporcional a aquesta fondària per l’efecte d’atenuació exercit per la terbolesa. 
Aquesta atenuació amb la profunditat és exponencial i produeix, doncs, un escalfament 
diferencial al llarg de la columna d’aigua.  
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I(z) = Ioe-kz (V) 

 
I(z) és la radiació que arriba a certa profunditat z. 
Io és la radiació que arriba a la superfície. 
k és el coeficient d’extinció de la llum (light extinction coefficient LEC) 
 
La quantitat de llum que arriba a la massa d’aigua depèn de la latitud, l’estació de l’any, el 
moment del dia, l’altura i les condicions meteorològiques. D’aquest total, la superfície en 
reflecteix un percentatge en funció de l’angle d’incidència i de la transparència.  
 

2.2.1.2 El vent 
 
Quan el vent bufa prop de la massa d’aigua, transmet uns esforços tangencials a la superfície 
que generen onades o corrents. Habitualment es generen alhora però són fenòmens diferents. 
Els efectes del vent poden afectar a les capes superficials només o a tot l’embassament 
barrejant-lo o fent-lo oscil·lar. Els seus efectes més destacables i coneguts en la hidrodinàmica 
de l’embassament són els descrits a l’apartat 2.2.2.2  
 

2.2.1.3 La salinitat 
 
La qualitat de l’aigua d’un embassament ve condicionada inicialment per la concentració d’una 
sèrie d’anions i cations que no són afectats per l’activitat dels organismes. La concentració 
d’anions i cations presents en un aigua determina el grau de salinitat o de mineralització 
d’aquesta. Els ions destacables per presentar-se habitualment són el Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO32-, 
HCO3-, SO42-, Cl-. La suma de les concentracions dels dos primers, determina a més l’alcalinitat 
de l’aigua. 
 
L’origen de les concentracions de sals és la composició dels materials de la conca per on passen 
els rius que hi aporten a l’embassament. Els processos de precipitació i el balanç de l’evaporació 
intervenen també en les concentracions definitives. L’aigua als embassaments acostuma a 
presentar valors alts de salinitat (i per tant de mineralització) per a una aigua dolça.  
 

2.2.1.4 La viscositat dinàmica 
 
La viscositat dinàmica és la relació entre un esforç tangencial i el gradient de velocitat, per tant, 
és una mesura de la resistència que ofereix un fluid al moviment relatiu entre dues plaques 
paral·leles. Així com les forces d’inèrcia contribueixen a mantenir el moviment, les forces 
viscoses s’hi oposen. Varia molt amb la temperatura doblant-se si es passa dels 30ºC als 0ºC. La 
viscositat és més gran quant més freda estigui l’aigua i augmenta així l’oposició a certs 
processos en els que intervé el moviment com en el cas dels corrents.  
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2.2.2 Descripció dels processos hidrodinàmics 
 
Els subapartats que es presenten a continuació descriuen alguns dels processos hidrodinàmics 
més coneguts i més influents en la caracterització de l’embassament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10: Esquema d’alguns dels processos hidrodinàmics principals. (Font: elaboració pròpia). 
 
A: Barreja superficial. 
B: Oscil·lacions. 
C: Intrusió del flux d’aportació. 
D: Punt d’immersió. 
E: Efectes de l’extracció. 
 

2.2.2.1 Influència dels processos d’estratificació i barreja en la hidrodinàmica d’embassaments 
 
Ja s’ha introduït en apartats anteriors (Ap. 2.1.2) el concepte d’estratificació tèrmica que 
presenten la gran majoria dels embassaments de la zona temperada del planeta. L’escalfament 
diferencial de les grans masses d’aigua, degut a l’estreta relació entre temperatura i densitat, 
provoca la presència de gradients tèrmics com s’aprecia al perfil de la figura 11.  
 
A l’estiu, les capes superiors estan més exposades a la radiació i per tant estan més calentes 
mentre que al fons trobem l’aigua més freda, que pesa més. Els rius d’aportació també tenen una 
temperatura superior a la del fons i solen circular superficialment amb una certa barreja en la que 
no acostuma a intervenir l’hipolímnion. Les grans masses d’aigua tenen una important inèrcia 
tèrmica i el procés és invers a l’hivern. A la tardor l’embassament conserva una temperatura alta i 
l’aigua dels rius arriba més freda i s’enfonsa produint-se una circulació de fons. 
 
Els embassaments poden ser monomíctics si s’estratifiquen i es barregen un cop a l’any, 
polimíctics si és més sovint. Els embassaments de la Península Ibèrica, situada en la zona 
temperada del planeta, són monomíctics i presenten l’estratificació els mesos d’estiu 
habitualment. 
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La distribució en capes de diferents temperatures i densitats permet distingir habitualment tres 
zones amb unes característiques molt diferenciades: 
 

• Epilímnion: conjunt de capes superficial de gruix variable entre els 5 i 15 metres 
habitualment. Hi predominen els processos fotosintètics sobre el consum d’oxigen 
(processos respiratoris). La temperatura és elevada i homogènia. L’estabilitat d’aquesta 
capa depèn també del nivell al que es realitzen les extraccions d’aigua. 

 
• Metalímnion: conjunt de capes intermig de presència que presenta un gradient superior 

a un 1 ºC / m. Pot suposar una barrera per a l’intercanvi d’aigua o partícules en el sentit 
de circulació de l’hipolímnion a l’epilímnion. La Termoclina és, per definició, el punt on el 
gradient és màxim. 

 
• Hipolímnion: conjunt de capes profund en el que es manté una temperatura menor i en 

el que predominen els processos oxidatius sobre els fotosintètics o productius.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11: Estratificació d’un embassament i perfil de temperatures. (Font: elaboració pròpia). 
 
L’estratificació dificulta el moviment i la circulació de l’aigua entre aquests tres compartiments 
descrits. D’aquesta forma, els principals intercanvis que es produeixen són de partícules, 
majoritàriament de l’epilímnion cap a l’hipolímnion, per sedimentació. Aquest impediment d’una 
circulació interna de l’aigua provoca una sèrie de problemes a les capes profundes associats a la 
qualitat de l’aigua. A l’apartat 2.2.3 es descriuen detalladament. 
 

2.2.2.2 Els efectes del vent 
 
El vent que circula prop de la superfície de l’aigua provoca uns esforços tangencials que poden 
conduir a processos hidrodinàmics molt diversos. 
 
Onades 
 
Les onades són pertorbacions de la superfície que no requereixen de llargs períodes de 
presència de vent per a ser generades. El seu efecte directe en la massa d’aigua es pot traduir 
en una barreja de les capes més superficials, sempre dins la zona de l’epilimnion. Tot i això, si 
les onades trenquen en algun dels contorns l’energia es pot transmetre horitzontalment o 
verticalment generant-s’hi corrents paral·lels als contorns o cap al fons. 
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Oscil·lacions harmòniques 
 
En embassaments estratificats, si l’acció del vent és prou continuada, es pot inclinar la massa 
d’aigua de forma tal que quan deixa de bufar el vent s’observa un moviment oscil·latori harmònic 
de les capes. El mode d’oscil·lació és propi de les característiques geomètriques de cada 
embassament. En ocasions l’acció és prou forta com per a trencar l’estabilitat de l’estratificació i 
les capes es poden barrejar quedant una massa d’aigua més homogènia. 
 
Afloraments (upwelling) i enfonsaments (downwelling) (Casamitjana 2003) 
 
Si l’acció del vent és prou intensa i continuada pot generar una circulació superficial que allunyi 
les capes superiors deixant aflorar l’aigua de l’hipolíminion. A l’estiu l’aigua de l’hipolímnion és la 
més freda i pot succeir que s’observin capes fredes i més denses per sobre d’altres de major 
temperatura a causa d’aquest fenomen que es coneix amb el terme anglès de upwelling. El 
procés antagònic, l’enfonsament de les capes superficials, es coneix com downwelling. 
 

2.2.2.3 Configuració de les entrades i les sortides de cabals 
 
Als anteriors processos hidrodinàmics interns, cal superposar les entrades i sortides de l’aigua a 
l’embassament. Les sortides acostumen a estar regulades artificialment tant en intensitat (cabal 
turbinat) com en cota. Quan hi ha un altre embassament aigua amunt com en el cas de Riba-roja 
sota Mequinensa, les entrades també estan regulades i la seva temperatura depèn de la cota de 
les preses d’aigua del superior. L’explotació hidràulica governa la retenció d’aigua i nutrients als 
diferents estrats i compartiments, fet determinant en la resposta limnològica del sistema. 
(Infraestructura & Ecologia 2003) 
 
Les entrades als embassaments, els fluxos d’aportació, acostumen a ser rius i, per tant, arriben 
habitualment per superfície. El riu circula superficialment fins que arriba a un punt on s’enfonsa i 
fins arribar a col·locar-se a la capa de l’embassament que li pertoca per densitat. Aquest punt 
s’anomena punt d’immersió o d’enfonsament (Fig. 10). Per tant, la densitat de l’aigua d’entrada o, 
per extensió, la seva temperatura serà molt important per a poder predir l’estructura de capes de 
l’embassament. 
 
Pel que fa a les sortides, els embassaments presenten un ampli ventall de configuracions en 
funció dels seus usos. En concret, en el cas de Riba-roja, es tracta d’un aprofitament 
hidroelèctric amb unes preses d’aigua a certa cota. Aquesta cota influeix de forma molt acusada 
en l’estructura tèrmica. S’ha de tenir en compte que s’extreu aigua de l’embassament a una 
temperatura concreta i que si l’extracció és prou gran poden quedar en contacte capes amb una 
diferència de temperatures considerable. Quan això succeeix, es tradueix en un gradient que pot 
originar o accentuar l’estratificació.  
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Fig. 12: Efectes d’un descens de cota d’extracció predits per DYRESM (Han et al., 1999). 
 
 
Ja s’han dut a terme simulacions de l’estructura tèrmica d’un embassament en model 
unidimensional DYRESM a Catalunya, concretament al pantà de SAU (Han et al. 1999). L’apartat 
2.3.3 analitza els resultats d’aquesta experiència. La figura 12 pertany a aquests treballs i 
exemplifica això últim que s’ha explicat. Entre la primera i la segona simulació s’ha variat només 
la posició de la presa d’extracció d’aigua i s’han mantingut la resta de condicions constants.  
 
En la primera simulació, la cota d’extracció és la del sobreeixidor, essent una extracció 
superficial. En la segona baixa la cota uns 30 metres. S’observa clarament en la resposta de la 
simulació que baixar la cota d’extracció canvia l’estructura tèrmica accentuant l’estratificació i 
presentant una termoclina molt més marcada a l’alçada de la presa d’extracció d’aigua. 
 

2.2.3 La influència dels processos hidrodinàmics en la qualitat de l’aigua 
 
Els processos físics que es donen a un embassament tenen influència en la qualitat de l’aigua. 
Conèixer-los pot permetre triar les decisions de gestió que minimitzin els tractaments posteriors 
de l’aigua si se’n vol donar un ús o millorin les condicions ambientals de l’ecosistema. En aquest 
capítol es descriu la problemàtica més habitual en les masses d’aigua embassades i la relació 
amb els processos hidrodinàmics presents com, per exemple, l’estratificació, o la cota 
d’extracció. 
 

2.2.3.1 Problemàtica habitual en la qualitat de l’aigua als embassaments. El grau d’eutrofització 
 
Els problemes més habituals que afecten a la qualitat de les aigües als embassaments deriven 
d’un elevat grau d’eutrofització. L’eutrofització és el procés d’enriquiment de les aigües en 
nutrients primaris, bàsicament en nitrogen i fòsfor. Habitualment aquestes concentracions 
elevades, aquests enriquiments accelerats, no són naturals sinó que el seu origen és 
antropogènic. La magnitud dels efectes de l’eutrofització sobre la qualitat de l’aigua ve 
determinada per certs processos hidrodinàmics com, per exemple, l’estratificació. 
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Els criteris per a determinar el grau d’eutrofització són diversos. Generalment es mesuren tres 
paràmetres relacionats com són el fòsfor total, la clorofil·la o la transparència de l’aigua 
mitjançant el disc de Secchi. Es pot fer una classificació eutròfica de l’embassament en funció de 
cada paràmetre per separat o també existeixen índexs com el TSI de Carlson que engloben els 
tres. En qualsevol cas, les categories d’embassament segons el grau d’eutrofització, i de menys 
a més, són: ultraoligotròfic, oligotròfic, mesotròfic i eutròfic. 
 
El nitrogen 
 
Les concentracions de nitrogen, mesurades en forma de nitrats, a les aigües de rius i 
embassaments poden ser molt diferents en uns o altres i responen habitualment a factors molt 
locals. Els principals són la incidència de l’home i el tipus d’algues que s’hi desenvolupen. Així, 
els valors més alts es troben als embassaments a les parts baixes dels rius un cop aquests han 
rentat sòls adobats. Els embassaments d’alta muntanya acostumen a mostrar els valors més 
baixos. 
 
El fòsfor 
 
Pel que fa al fòsfor, aquest acostuma a ser el nutrient limitant on valors de concentració superiors 
a 1 microgram - àtom per litre no són habituals en condicions naturals. En canvi, molts 
embassaments presenten concentracions superiors en un clar indici que les aigües d’aportació 
han estat objecte d’una utilització urbana o industrial prèvia o que han travessat camps de cultiu 
adobats amb fosfats. Es tracta d’una situació habitual als embassaments de l’Ebre. (Enciclopèdia 
Catalana 1989). 
 
Conseqüències de l’eutrofització 
 
Un increment excessiu de nutrients trenca l’equilibri ecològic en favor dels productors primaris, 
generalment algues, que proliferen incontroladament en les capes superiors on hi arriba la llum 
(zona fòtica). Les grans masses d’aigua presenten llavors un color verd que pot arribar a ser molt 
intens. Aquest fenomen es coneix amb l’expressió anglesa “algal bloom” (Fig. 13) i comporta 
moltes conseqüències negatives en la qualitat de l’aigua tant pel que fa als usos humans com 
per al medi ambient (Ap. 2.2.3.2 i 2.2.3.3).  
 
Una proliferació incontrolada de productors primaris implica un desenvolupament igualment 
anormal de la resta de nivells tròfics del sistema. Es produeixen més éssers vius i es generen 
més detritus. Els productors primaris, en morir, cauen al fons i allà són assimilats per bactèries 
que oxiden la matèria orgànica consumint oxigen dissolt a l’aigua. Els processos de respiració 
dominen sobre els de producció (fotosíntesi) en les aigües profundes.  
 
Aquesta situació s’agreuja si, com acostuma a passar als embassaments espanyols, 
l’embassament està estratificat (Ap. 2.2.2.1). L’hipolímnion es pot convertir llavors en un gran 
digestor de matèria orgànica amb un elevadíssim consum d’oxigen. La força de l’estratificació 
n’impedeix la barreja i l’aigua de les capes profundes no s’aireja produint-se condicions 
anaeròbies. 
 
Els processos anaerobis 
 
Un cop la concentració d’oxigen dissolt baixa dels 3 mg/l aproximadament, la respiració d’oxigen 
comença a no ser rendible per als éssers vius i comença la respiració de nitrogen. En aquest 
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estat, el fòsfor precipita quedant fixat al sediment i ja no recicla. El nitrogen en forma de nitrats 
passa a nitrogen gas i s’emet a l’atmosfera.  
 
Si el nitrogen també s’acaba, comença la respiració de sulfats. Part del sulfur es combina amb el 
ferro dissolt reduït formant sulfur de ferro, una altra part es combina amb l’hidrogen per formar 
àcid sulfhídric. Finalment, en aquestes condicions es genera metà amb el carboni present. 
 
Una situació d’anòxia on es desenvolupin processos anaerobis no és en cap cas desitjable. 
Comporta una sèrie de problemes relacionats amb una baixa qualitat de l’aigua posant en perill 
l’ecosistema propi i la salut de les persones. En apartats posteriors d’aquests capítol s’enumeren 
els més habituals. 
 
Bolcada o Overturn 
 
Quan baixa d’intensitat l’acció del sol, a la tardor - hivern l’estratificació es va afeblint 
progressivament fins que desapareix i es produeix una barreja i una conseqüent resuspensió de 
les partícules. El fòsfor, abans precipitat i  fixat al substrat en condicions anaeròbies puja i es 
torna a dissoldre (Casamitjana 2003). Aquesta nova dissolució dels fosfats alimenta de nou el 
procés d’eutrofització formant-se un cercle viciós. 
 
Possibles mesures correctores 
 
Algunes de les mesures adoptades arreu per a minimitzar els efectes de l’eutrofització han estat 
les següents, convenientment classificades (Mujeriego 2004): 
 

• Mesures preventives: basades en la reducció de les aportacions de fòsfor. La depuració 
és menys efectiva en aquest cas que la correcció en l’agricultura.  

- Control de les taxes de fertilització. 
- Control de l’erosió dels sòls. 

 
• Mesures mitigadores:  
- Assegurar la presència d’oxigen mitjançant un airejador o un dispositiu de mescla que 

trenqui l’estratificació. 
- Immobilitzar el fòsfor amb l’addició d’alumini per a formar AlPO3 precipitat tot i que és un 

tractament poc aconsellable en aigües d’abastament. 
 

2.2.3.2 Problemàtica mediambiental 
 
De l’apartat anterior ja se’n dedueixen molts dels punts que conformen la problemàtica 
mediambiental associada al l’eutrofització. La concreció d’alguns d’aquests es mostra a 
continuació (Infraestructura & Ecologia 2003): 
 

• Desequilibri ecològic en favor dels productors primaris que colonitzen la superfície 
evitant, a més, el pas de la llum reduint la zona fòtica. 

• Empobriment de les comunitats biològiques amb la substitució d’espècies més sensibles 
per espècies oportunistes. 

• Augment de les possibilitats d’episodis de mortaldat massiva de peixos per asfixia o 
emmetzinament. 
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• Major reciclatge intern de materials i, per tant, major temps de retenció dels 
contaminants a l’aigua. 

• Reducció de la capacitat depuradora dels embassaments, que afecta a la qualitat de les 
aigües dels sistemes fluvials i embassaments situats aigua avall. 

• Episodis d’anòxia i aparició de gasos nocius com l’àcid sulfhídric o el metà. 
• Estimulació dels cicles microbiològics relacionats amb la matèria orgànica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13: Fotografia exemple de proliferació incontrolada de productors primaris. 
 

2.2.3.3 Problemàtica associada als usos de l’aigua 
 
La problemàtica que comporta l’eutrofització en les possibilitats i en el cost de l’ús de l’aigua, es 
resumeix en els següents punts (Infraestructura & Ecologia 2003):  
 

• Degradació organolèptica de l’aigua: olor,color, sabor, transparència... 
• Creixement d’algues macròfites en canals de reg i algunes lleres o al mateix 

embassament. Hi ha algunes malalties dèrmiques relacionades amb la seva aparició. 
• Increment de partícules en suspensió que dificulta i encareix els processos de 

potabilització tractament de les aigües. 
• Descens de la vida útil de l’embassament per augment de la taxa de rebliment del vas. 
• Possibles problemes sanitaris, socioeconòmics derivats de la proliferació d’algues 

tòxiques causants de desordres gastrointestinals, respiratoris i dermatològics causats pel 
contacte tòpic amb les aigües. 

• Desplaçaments d’equilibris químic provocats per l’augment de pH com la pujada de la 
forma tòxica de l’amoníac. L’elevació de pH pot provocar dermatitis i conjuntivitis. 

• Possibles obstruccions per acumulacions de capes de ferro i manganès. 
• Augment de l’activitat microbiològica amb risc de proliferació i propagació d’agents 

infecciosos. 
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2.3 Estat del coneixement dels models en limnologia 
 
La modelització ecològica és un camp en desenvolupament però que creix ràpidament per tres 
motius principalment (Jorgensen 1995): 
 

• L’accés a computadores més ràpides a preus moderats. 
• La necessitat real d’una gestió ambiental capaç de resoldre problemes de contaminació 

cada cop més habituals. 
• Un interès creixent en aproximacions quantitatives en ecologia. 

 
Els primers models ecològics es van crear ja als anys 20 amb el model d’oxigen dissolt Streeter-
Phelps. Des de llavors s’han succeït cinc generacions fins als que es fan servir actualment. La 
consideració d’una nova generació es fa a partir de la consecució d’una nova fita, si bé el gran 
canvi es va produir als anys 70 originant-se la tercera generació de models. 
 
La tercera generació de models en ecologia va començar quan aquests van esdevenir una eina 
útil i àmpliament usada en la gestió mediambiental. L’explosió va començar entorn al 1970 amb 
els models d’eutrofització. Les característiques principals d’aquesta generació van ser: 
 

• Establir un procediment: conceptualització, selecció de paràmetres, verificació, 
calibratge, anàlisi de sensibilitat i validació. 

• Trobar la complexitat adequada del model a partir del nivell de les dades, del problema, 
de l’ecosistema i dels coneixements. Els models no tenen per què ser millors a més 
complexos. 

 
La quarta se situa als anys 80, amb una base de coneixement de l’ecologia molt més 
desenvolupada i simplificada. La principal idea revolucionaria que va aportar aquesta generació 
va ser la proposta de fer servir aquests models per a realitzar prognosi, per a intentar predir 
comportaments dels sistemes en escenaris futurs, canviant-ne els condicionants. 
 
Els models de cinquena generació fan servir coneixements més acurats i incorporen habilitats 
més relacionades amb els coneixements moderns en ecologia.  
 
En el cas del model que s’utilitzarà en aquesta tesina, DYRESM, es tracta d’un model 
unidimensional de cinquena generació que té per finalitat simular la hidrodinàmica d’un 
embassament. La seva utilitat està directament relacionada amb l’ecologia ja que els processos 
hidrodinàmics determinen els processos químics i biològics. Si bé aquest model no modelitza 
aquests últims, ja existeix un model de qualitat (CAEDYM) que pot complementar DYRESM. 
Segurament, en un futur proper hi hauran models que integraran les tres tipologies de processos. 
 

2.3.1 Els models d’hidrodinàmica d’embassaments  
 
La tècnica de la modelització en hidrodinàmica d’embassaments busca caracteritzar-la en la 
situació actual per tal d’intentar predir els efectes de possibles actuacions futures. Això pot 
permetre triar estratègies de gestió encaminades a resoldre alguns dels problemes habituals de 
qualitat de l’aigua als embassaments (Ap 2.2.3). 
 
Les masses d’aigua embassades es destinen a certs usos entre els que els principals són 
l’abastament de la població, el regadiu i l’electricitat, a més del control d’avingudes. Excepte 
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aquest darrer, els altres usos es poden veure altament influenciats per la qualitat de l’aigua. 
Millorar la qualitat de l’aigua en l’origen pot suposar un gran estalvi en els tractaments posteriors 
com postulen els principis de la gestió integrada de l’aigua dins del marc d’una nova cultura de 
l’aigua. 
 
Pel que fa als models deterministes, com el que es farà servir a la present tesina, la seva 
elaboració passa per la proposta d’uns models matemàtics dels processos observats basats en 
l’experiència prèvia. Posteriorment, aquestes formulacions s’implementaran en llenguatge de 
programació aprofitant els recursos informàtics actuals. Aquests models generalistes s’hauran 
d’adaptar als casos particulars d’estudi. 
 
Un cop es decideix la necessitat d’estudiar un cas particular d’embassament per tal d’assolir uns 
certs objectius es distingeixen dues fases: 
 

• Una primera fase serà la introducció de les característiques pròpies d’aquest cas 
particular i el calibratge i validació de certs paràmetres matemàtics difícils o impossibles 
de mesurar. El comportament del sistema quedarà, doncs, caracteritzat de la millor 
forma possible i s’escometrà la fase següent.  

 
• En la segona fase es proposen actuacions i es dissenyen escenaris futurs possibles que 

s’introduiran al model. Un bon model mostrarà uns resultats que permetin destriar les 
estratègies òptimes. 

 
Lamentablement la bondat dels resultats d’aquests models depèn de molts factors que no 
sempre són fàcils de controlar. Els models encara estan en desenvolupament i, a més, es 
requereix d’un gran volum de sèries temporals de dades de qualitat suficient per a una bona 
caracterització del comportament de l’embassament. 
 
En la present tesina s’ha intentat elaborar la primera fase d’estudi en el cas particular de 
l’embassament de Riba-Roja. 
 

2.3.2 El model DYRESM 
 
DYRESM (DYnamic REservoir Simulation Model) és un model d’hidrodinàmica d’embassaments 
desenvolupat pel Centre for Water Research (CWR) pertanyent a la University of Western 
Australia. Es tracta d’un model unidimensional ja que només treballa en la dimensió de la 
profunditat, amb perfils de valors de variables en una columna d’aigua, assumint uniformitat en 
les altres dues dimensions. Ha estat elaborat per predir la distribució vertical de les variables 
temperatura, salinitat i densitat a llacs i embassaments que satisfan l’aproximació 
unidimensional. (Antenucci & Imerito et al., 2002 b). En el aquest estudi s’ha fet servir la versió 
3.1. 
 
L’aproximació unidimensional és vàlida quan les forces que actuen desestabilitzant la massa 
d’aigua són menors que les forces estabilitzadores degudes al gradient de densitat de la massa 
d’aigua. 
 
DYRESM fa prediccions quantitatives de les característiques tèrmiques d’aquests sistemes en 
escales de temps que van de setmanes a desenes d’anys. Pot fer-se servir sol, per a estudis 
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merament hidrodinàmics o emparellat amb el model CAEDYM (Computational Aquatic 
Ecosystem DYnamics Model) per investigacions relacionades amb processos biològics i químics.  
 
La implementació del model matemàtic s’ha fet en FORTRAN i el model computacional 
parametritza els processos físics principals en llacs i embassaments deguts a canvis temporals 
en la distribució de la temperatura, la salinitat i la densitat. El model es recolza en 
parametritzacions derivades d’estudis detallats dels processos tant en camp com en laboratori 
realitzats al CWR a partir de mesures en fluxos estratificats (Imberger 1998). 
 
 

 
 

Fig. 14: Esquema del Center for Water Research d’alguns dels processos hidrodinàmics en embassaments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15: Aspecte gràfic del model DYRESM  en la versió 3.1. 
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2.3.3 Estudis previs en model DYRESM. L’embassament de Sau. 
 
A Catalunya ja s’han dut a terme experiències de modelització d’hidrodinàmica d’embassaments 
amb el model unidimensional DYRESM. Investigadors pertanyents a diverses universitats, entre 
elles la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), han 
publicat els seus treballs de modelització de la hidrodinàmica del pantà de Sau, situat al nord-est 
de Catalunya amb sèries de dades corresponents als 3 anys que van de 1995 a 1997 (Han et al., 
1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16: Imatge típica de l’embassament de Sau. 
 
Es van extreure conclusions importants sobre el funcionament del model i dels seus paràmetres 
sensibles. Entre d’altres aspectes s’ha investigat la influència concreta dels cabals d’aportació i 
extracció, el coeficient d’extinció de la llum (LEC), i la cota d’extracció en l’estructura tèrmica. Les 
conclusions reportades poden ser de notable ajuda de cara a posteriors aplicacions del model en 
d’altres embassaments, com en el cas que ens ateny. 
 
Els cabals d’aportació (inflows) i extracció (outflows) 
 
Els cabals d’entrada i de sortida de l’embassament i el seu comportament es van mostrar com 
els factors externs més influents en la hidrodinàmica del pantà de Sau, essent els primers la 
principal aportació de calor. Així com el cabals d’aportació tenen temperatures molt diferents 
respecte de l’embassament, els cabals de sortida influeixen segons la seva localització en 
profunditat a l’embassament. Aquests dos factors poden modificar notablement els processos 
hidrodinàmics. 
 
Una reducció d’aquests cabals comporta un augment del temps de residència, afectant a 
l’estructura tèrmica. En un cas extrem simulat es van reduir aquests cabals fins a l’absència, cas 
en que el temps de residència es fa infinit. Es va observar que la termoclina es suavitzava 
notablement i es localitzava en cotes superiors. La temperatura sota aquesta decreixia més 
lentament fins que, pel que fa a les cotes més profundes, no s’apreciava alteracions en les 
temperatures tot i el gran canvi en el temps de residència 
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El coeficient d’extinció de la llum (LEC)  
 
Com en el cas d’altres models, s’assumeix que la radiació d’ona curta (solar) es reparteix al llarg 
de la columna d’aigua decreixent exponencialment amb la profunditat. (Ap. 2.2.1.1.) La d’ona 
llarga, en canvi és ràpidament absorbida a la superfície, en el primer metre. El model DYRESM 
només admet un LEC (Ap. 5.4.2.) constant, únic per a tota la simulació. Aquesta es destaca com 
una de les limitacions més importants ja que s’assumeix una mitjana que no permet simular 
correctament els períodes extrems pel que fa a la terbolesa. 
 
L’estratificació és molt sensible a aquest paràmetre i com a factor intern, és el més influent en la 
temperatura de l’epilímnion. La seva sensibilitat és més notòria quan la importància relativa dels 
fluxos externs és baixa. En cas contrari, com succeeix a Sau, queda minvada. Un augment 
d’aquest exponent (negatiu) modelitza un major grau de terbolesa i es tradueix en una 
accentuació acusada del gradient de la termoclina.  
 
La cota d’extracció (outlet) 
 
La profunditat del punt d’extracció també té els seus efectes en la hidrodinàmica. Ja s’han 
comentat a l’apartat 2.2.2.3. els efectes de variar les cotes d’extracció en les simulacions. També 
s’adjunten dues imatges (Fig. 12) on es comparen dues situacions de diferent cota en 
l’experiència de Sau. És evident que la termoclina baixa a mesura que baixa el punt d’extracció. 
 
S’observa en els resultats que els efectes dels cabals d’aportació i extracció són menors si 
l’extracció és superficial. A l’estiu això és degut possiblement a que l’aigua que s’extregui sigui 
directament la de les aportacions, més calent i menys dens, que circula superficialment a 
l’embassament des de la cua fins a la presa. Finalment es va afegir vent amb velocitats 
importants i es va constatar que pot evitar aquest curtcircuit barrejant les aportacions amb 
l’epilímnion i per tant escalfant tota la columna d’aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


