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Capítol 1 

 

INTRODUCCIÓ 
 

 

1.1.- INTRODUCCIÓ 
 

Sovint les grans avingudes del rius han fet que la mateixa dinàmica fluvial s’encarregui de 

donar una nova planta i unes noves seccions al riu. Aquest fet es tradueix en estrangulaments 

de meandres, canvis en el punt de desguassament del riu al mar,... Aquests fenòmens són 

generals en tots els rius i sempre han estat en consideració a l’hora de posar en marxa obres, 

hidràuliques o no, que afectin a rius, rieres, torrents,... 

El riu Ebre sempre ha estat en el punt de mira tant per les seves grans avingudes, com per les 

sequeres,... però també ha estat el punt de partida de moltes vides d’allà per on aquest riu hi 

passa. I tot es centra en un context determinant i decisiu, l’aigua. L’aigua com a element que 

transporta durant els seus 918 quilòmetres de llargada des de Fontibre (prop de Reinosa) fins 

a la seva majestuosa desembocadura a la mediterrània. 

El fenòmen de les avingudes i sequeres per tots és conegut però també és cert que cada riu té 

la seva pròpia vida respecte a la conca que drena.  

Degut a la regulació de la conca de l’Ebre (més del 80 %), el règim natural del riu s’ha vist 

modificat antròpicament i obligat a respectar les decisions preses. Però tot i aquesta regulació 

estricta que pateix aquest riu, la dinàmica fluvial que segueix fa que les variacions que aquest 

pateix siguin evidents sobretot en els trams on no està regulat. 

En la part baixa del riu Ebre, des del complex Mequinença – Flix, el riu ja no pateix cap 

regulació estricta d’emmagatzematge d’aigua i només es veu afectat per infraestructures 

hidràuliques que desvien cabals necessaris per als regadius de la zona baixa del riu Ebre. Són 

els anomenats assuts i el que fan és extreure volum d’aigua al riu, no emmagatzemar-la. 

L’Ebre ha estat sempre un riu navegable. Des de la meitat del segle XIX fins a mitjans segle 

XX, el trànsit fluvial pel curs baix de l’Ebre va viure moments d’esplendor: els llaguts 

transportaven tot tipus de mercaderies i amb els rais es baixava la fusta dels Pirineus 

Degut als cabals que transporta el riu Ebre durant tot l’any fa que la navegabilitat sigui un 

projecte tirat endavant i que estigui en fase d’explotació.  Tot i això, els calats que es 
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presenten a determinades seccions del riu fa que en l’actualitat s’estigui dragant per fases, 

fent que la cota de fons disminueixi i per tant que el calat augmenti fins a determinats nivells 

requerits per a fer-lo navegable. 

 

El règim, tant hidràulic com hidrològic, del riu Ebre fa que, segons els períodes, els cabals 

circulants siguin molt diferents. 

Seguint un model matemàtic basat amb les conegudes equacions de Saint-Venant, que són les 

equacions del moviment de l’aigua en làmina lliure en règim gradualment variable, i donades 

unes condicions de contorn determinades i un hidrograma d’entrada, es poden aproximar els 

calats en cadascuna de les seccions en les quals es divideixi el tram a estudiar. 

Aquesta modelació del tram a estudiar permetrà ajustar els coeficients de rugositat o Manning 

calibrant-los amb dades reals agafades en diferents punts d’aquest tram. 

En aquesta tesina, es caracteritzarà el tram del riu Ebre entre Móra d’Ebre i Tortosa, 

analitzant el règim hidrològic que presenta, la navegabilitat del tram, l’evolució 

geomorfològica dels darrers anys i el càlcul del coeficient de Manning. Aquesta consecució 

de variables hauria de servir per optimitzar i fer més viables possibles projectes en aquesta 

part baixa del riu Ebre. 

  

 

1.2.- ANTECEDENTS 

 

Durant els anys 90, i per part d’Ernest Bladé, professor del Departament d’Enginyeria 

Hidràulica, Marítima i Ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, 

Canals i Ports de Barcelona, s’elaborà un model numèric de simulació per a la propagació 

d’avingudes en un riu i en la seva plana d’inundació. Aquest model es basa en integrar al riu 

les equacions de Saint-Venant amb l’esquema en diferències finites de Preissmann, i les 

planes d’inundació s’esquematitzen a base de cèl·lules d’emmagatzematge connectades entre 

elles. 

El bon funcionament del model va quedar demostrat en la tesina d’especialitzat realitzada pel 

mateix Ernest Bladé [1] i s’ha pogut anar comprobant al llarg d’estudis realitzats 

posteriorment per part d’Antoni Solé [2]. 

S’han estudiat diversos casos teòrics on s’ha comprobat el compliment de les equacions que 

intervenen, i també es compleix, en tots els casos, que la conservació global de la massa està 
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sempre dins d’uns límits perfectament acceptables, assegurant, així, un molt bon 

funcionament del model. 

 

Aquest tipus de model permet una millor aproximació al fenòmen que els models tradicionals 

(corba de rebeig en règim permanent) i representa una eina molt potent per a la simulació del 

comportament hidràulic conjunt d’un riu i la seva plana d’inundació, que permet estudiar 

correctament tota una sèrie de casos on altres mètodes no són una bona aproximació. 

 

Les condicions inicials amb les que parteix són les donades per un règim permanent que 

calcula el propi model, integrant la corba de rebeig corresponent. Aigües avall i aigües amunt 

tindrà diferents condicions de contorn: calats o cabals en funció del temps a l’inici del tram en 

estudi, i, al final, calats en funció del temps o bé un sobreixidor. 

 

 

1.3.- OBJECTIUS 

 

Amb el model presentat anteriorment i la calibració d’aquest amb totes les variables 

necessàries del tram d’estudi del riu Ebre entre les poblacions de Móra d’Ebre i Tortosa, es 

simularà aquest tram per tal de calcular les variables hidràuliques (calats, velocitats, 

Mannings,...) necessàries per a poder caracteritzar aquest tram de riu. 

Un cop modelitzat el tram, i imposant les condicions inicials i de contorn corresponents, es 

passarà a l’anàlisi d’aquestes i al càlcul d’altres variables hidràuliques necessàries per a poder 

garantir una caracterització i optimització per al coneixement i possible explotació d’aquest 

tram del riu Ebre. 

 

 

1.4.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

A l’hora de desenvolupar aquest treball s’han intentar exposar les característiques 

hidrològiques que presenta el riu Ebre en el tram que comprèn les poblacions de Móra d’Ebre 

i Tortosa, i a partir d’aquests valors modelitzar-lo per tal de poder conèixer les variables 

hidràuliques en funció dels cabals que presenta el riu al llarg de l’any. 
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Els principals treballs que s’han portat a terme són: 

 

•  Avaluació del tram d’estudi i projectes i projectes de navegació proposats. 

• Caracterització de la hidrologia fluvial del tram Móra d’Ebre – Tortosa, modelització i 

exposició dels valors hidràulics (calats i velocitats) que se’n deriven. 

• Evolució geomorfològica del tram analitzat i possibles tendències. 

• Càlcul dels coeficients de Manning existents en diferents subtrams i comparació amb dades 

reals agafades en el propi riu. 

 

L’eix principal de tot el treball es centra en el funcionament del model hidràulic utilitzat i en 

els valors calculats. El funcionament d’aquest es descriu seguidament de forma resumida. 

 

Al llarg del tram d’estudi s’estableixen tres seccions fixes (Ascó, Xerta i Tortosa) on es 

coneix bé la relació cabal – calat. Les condicions inicials provenen de la corba de rebeig 

calculada des d’aigües avall (Tortosa) a partir de la relació coneguda Q(cabal) – y(calat) que 

es donen en cada instant en aquesta secció determinada. La condició de contorn aigües amunt 

(Flix) és un hidrograma d’entrada. 

Amb la geometria del riu (batimetria) i un cabal circulant per aquesta, l’algoritme calcula 

l’àrea que ocuparà l’aigua, el perímetre mullat, l’amplada,...i obté les variables hidràuliques 

que caracteritzaran cada secció del riu. 

La resolució pel mètode de les diferències finites de Preissmann calcula el valor d’una funció 

f(x,t) i de les seves derivades parcials en un cert punt P de l’espai (x,t), utilitzant les variables 

θ (theta) i ψ (fi) on tenen els valors usuals de θ = 0.6 i ψ = 0.5. En aquest treball s’utilitzaran 

aquests valors donat que en les comprovacions fetes en els treballs anteriors aquests no 

presentaven problemes de cap tipus i són adequades a les característiques del flux en el tram 

de riu analitzat. 

 




