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Resum: Aquest article presenta tres projectes que han contribuït a desenvolupar noves eines 
per a millorar el projecte d’estructures i actuacions d’enginyeria civil a la zona costanera. 
L’objectiu és plantejar com es poden fer servir aquests nous models i coneixements per a un 
millor aprenentatge i, eventualment, una millor enginyeria civil a la frontera mar-terra.  
 
1. INTRODUCCIÓ 

La costa és un territori limitat amb una varietat d’usos i conflictes que requereixen 
infraestructures típiques d’enginyeria civil com ara ports, espigons, emissaris, ... El projecte 
d’aquestes infraestructures i el seu manteniment precisen considerar els aspectes resistents, 
funcionals i l’impacte ambiental associat. Per aquest motiu es fan servir eines avançades que 
fins fa pocs anys, no estaven disponibles. Aquestes eines s’han beneficiat del 
desenvolupament recent dels equips de mesura (òptics i acústics), de les tècniques numèriques 
de simulació i, en general, de l’avanç en el coneixement tant del clima marítim com dels 
processos físics que tenen lloc a la frontera terra-mar. 
 
2. PLANTEJAMENT 

Aquesta comunicació presentarà els resultats de tres projectes de recerca recents 
desenvolupats dins del Laboratori d’Enginyeria Marítima LIM/UPC (Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona-ETSCCP). Aquests projectes 
han permès desenvolupar nous enfocaments i models i la seva incorporació  a la docència dins 
de la nostra Escola. El primer d’aquest projectes, amb col·laboració amb l’Ens públic Puertos 
del Estado, mostra com es pot controlar i predir la qualitat d’aigües costaneres particularment 
al voltant de ports importants com ara Barcelona o Tarragona, amb platges d’una gran 
importància turística al seu voltant[1]. 

El segon projecte, promogut per la Generalitat de Catalunya, presenta com es pot realitzar 
un diagnòstic actualitzat de l’estat erosiu de la costa Catalana fent servir imatges aèries, 
campanyes batimètriques i les mes recents tècniques d’anàlisi i càlcul de volums i transport de 
sediments. 

El tercer projecte, dins del 7è programa marc de la Unió Europea, te com a objectiu 
millorar la capacitat actual per predir vent, onatge i corrents a la zona costanera amb una alta 
resolució i grau de fiabilitat, com correspon per prendre decisions en aquesta zona amb 
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important conseqüències econòmiques (tancament d’un port, condicions per a ús d’una platja, 
etc...). 

Dins d’aquesta línia de predicció operacional amb alta resolució, com correspon als 
dominis costaners on es fan les actuacions d’Enginyeria Civil, podem considerar la 
importància de temporals energètics a la Costa Catalana, donat que son els responsables dels 
grans canvis que experimenta la bora costanera. La predicció del fenomen i la resposta 
morfodinàmica associada és fonamental per a qualsevol actuació d’emergència o preventiva i 
gairebé la totalitat dels països desenvolupats, Catalunya no és una excepció, han de disposar 
de models capaços de predir les condicions morfodinàmiques associades a la informació 
meteorològica i d’onatge ja disponible per a un horitzó de dies. 

L’objectiu d’aquesta recerca, és avaluar la funcionalitat d’un sistema de previsió 
morfodinàmic, operacional amb les escales de temps i espai condicionades per la corresponent 
previsió meteorològica i oceanogràfica, i fer servir els resultats morfodinàmics com una eina 
per a la gestió dels riscos costaners. L’anàlisi que plantejarem es centra en l’estudi de la 
resposta morfodinàmica de la Barra del Trabucador (Figura 1), una platja de 5km de 
longitud situada al hemidelta Sur del riu Ebre i que en els darrers 20 anys ha hagut de ser 
reconstruïda artificialment diverses vegades per l’efecte dels temporals. 

La recerca desenvolupada ha consistit en combinar un model meteorològic amb un 
d’oceanogràfic i un de morfodinàmic. Aquest sistema, encara no operatiu, s’ha anomenat 
PREMOS (Pre-Morphodinamic-Operational-System). PREMOS està estructurat en un mòdul 
meteorològic, basat en la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, un mòdul 
hidrodinàmic, basat en el model SWAN[2] i un mòdul morfodinàmic basat en el model 
XBEACH[3]. Tots aquests models són de codi obert i molt estesos i reconeguts dins la 
comunitat científica internacional. 

Per a validar la efectivitat  del sistema PREMOS s’ha reproduït el temporal d’Octubre de 
2003. Aquest episodi ben energètic per a la costa Catalana, va resultar en afectacions amb 
danys econòmics importants tant en infraestructures com en la resposta del sistema de platges. 
En particular va suposar el trencament de la Barra del Trabucador, amb la alarma social i les 
repercussions que això te. A la Figura 1 mostrem la batimetria i topografia obtinguda 
mitjançant fotos aèries. Com es pot comprovar, a la part dreta de la figura, PREMOS és capaç 
de reproduir el trencament de la barra així com el senyal morfodinàmic produït pel temporal. 
Mes específicament això suposa reproduir qualitativament be els canals que tallen la barra i la 
acumulació de sorra a la part posterior de la mateixa. 

La qualitat dels resultats obtinguts recolza la utilitat d’aquestes eines de previsió 
operacional, tant pel que fa a la meteorologia (d’un ús més habitual avui en dia) com pel que 
fa a la oceanografia física (onades i corrents) o morfodinàmica (evolució de la planta i perfil 
d’una platja). Amb aquestes eines es pot gestionar amb informació avançada sistemes 
costaners vulnerables com poden ser les zones costaneres baixes dels deltes o aiguamolls de la 
costa Catalana, però també trams de costa “estressats” com pot ser El Maresme. 
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Figura 1. Trencament de la Barra del Trabucador (esquerra) i simulació (dreta) amb el sistema informàtic 

PREMOS, desenvolupat dins el LIM/UPB (Escola de Camins). 
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