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Resum 

La massificació urbana a les zones costaneres, la industrialització i, l’augment de l’agricultura i la 

ramaderia, posa en perill el fràgil equilibri dels aqüífers costaners i tots els processos que hi 

succeeixen. La descàrrega d’aigua subterrània (SGD) té una gran importància dins el cicle 

hidrològic per a garantir el bon estat dels ecosistemes marins i salobres costaners, a més a més de 

ser un recurs potencialment explotable. 

La caracterització de la descàrrega d’aigua subterrània, presenta una dificultat inherent al ser un 

procés del qual hi ha molt poca consciència, ja que es produeix sota la superfície del mar, 

provocant que quedi desapercebut. Donada la situació on es produeix, hi ha una dificultat afegida, 

ja que les quantificacions directes són poc viables, havent d’utilitzar traçadors per a estudiar i 

quantificar aquest procés. Al llarg del temps, s’han utilitzat diferents metodologies i traçadors, per 

a poder estudiar la SGD.   

L’objectiu d’aquest treball ha estat estudiar i caracteritzar la descàrrega d’aigua subterrània a lo 

costa catalana utilitzant diferents traçadors a diferents escales. En el present estudi, s’ha utilitzat la 

concentració de clorofil·la, la temperatura, la salinitat i traçadors radioactius per a poder estudiar i 

caracteritzar la descàrrega d’aigua subterrània a diferents escales espacials. S’ha estudiat la  SGD 

mitjançant tres metodologies diferents: la primera basada en dades històriques de concentració de 

clorofil·la al llarg de la costa catalana, aquestes s’han utilitzat per a determinar en quins casos, la 

SGD pot haver sigut la causant de l’augment de concentració de clorofil·la que s’han produït en els 

diferents punts estudiats;  la segona, ha consistit a realitzar un transsecte paral·lel a la costa de la 

comarca del Maresme, analitzant en continu dades de temperatura, salinitat i radó, per a determinar 

zones on s’està produint SGD; finalment, s’ha estudiat un punt de la platja del municipi d’Arenys 

de Mar, per a determinar si es produeix SGD mitjançant dades de salinitat, temperatura i radó.  
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Abstract 

Urban overcrowding in coastal areas, industrialization, and the increase in agriculture and livestock 

endanger the fragile balance of coastal aquifers and all the processes that take place there. 

Groundwater discharge (SGD) is of great importance in the hydrological cycle to ensure the good 

condition of marine and coastal brackish ecosystems, as well as being a potentially exploitable 

resource. 

The characterization of groundwater discharge presents an inherent difficulty as it is a process of 

which there is very little awareness, as it occurs below the surface of the sea, causing it to go 

unnoticed. Given the situation in which it occurs, there is an added difficulty, as direct 

quantifications are not very viable, having to use plotters to study and quantify this process. Over 

time, different methodologies and plotters have been used to study DGS. 

The aim of this work has been to study and characterize the discharge of groundwater on the 

Catalan coast using different tracers at different scales. In this study, we used: chlorophyll 

concentration, temperature, salinity, and radioactive tracers to study and characterize groundwater 

discharge. The SGD has been studied using three different methodologies: the first based on 

historical data of chlorophyll concentration along the coast of Catalonia, these have been used to 

determine in which cases, the SGD may have been the cause of the algal proliferation that have 

occurred in the different points studied; the second one has consisted of making a transect parallel 

to the coast of the Maresme region, continuously analyzing data on temperature, salinity, and 

radon, to determine areas where SGD is occurring; finally, a point on the beach in the municipality 

of Arenys de Mar has been studied to determine if SGD occurs with temperature, salinity, and 

radon.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La gestió dels recursos costaners és un tema cada vegada més important, ja que, des de l’antiguitat, 

les diferents cultures han preferit crear els seus assentaments a les zones de la costa. Aquestes 

zones engloben la complexa interfase entre la terra i el mar. Per a realitzar una correcta gestió 

d’aquests recursos costaners, és imprescindible comprendre com l’aigua i els soluts es mouen a 

través d’aquesta interfase. La densificació humana a les zones costaneres, està alterant els patrons 

naturals de flux de l’aigua subterrània, degradant els recursos d’aigua dolça a causa de l’ús excessiu 

d’aquest recurs i la seva contaminació. Aquesta pressió provoca una “compressió de les aigües 

subterrànies costaneres” on els aqüífers estan amenaçats per fonts de contaminants procedents de la 

superfície terrestre i les aigües subterrànies salines en profunditat (Michael , et al., 2017). 

L’explotació abusiva de les aigües subterrànies provoca una sèrie de problemes directes o 

indirectes (Llamas & Custodio, 1999), en àmbits tècnics, ambientals, socials, econòmics, 

administratius i legals. Entre d’altres, la sobreexplotació pot provocar el descens dels nivells 

piezomètrics, augmentant els costos d’explotació d’aquest mateix recurs; l’afecció de les aigües 

superficials, siguin rius, llacs o aiguamolls (Llamas, 1991); la salinització dels aqüífers i/o sols 

(Lamoreaux, 1991) i assentaments diferencials sobre el terreny. 

A més a més, la ràpida expansió de la població mundial, la urbanització, industrialització, 

producció agrícola i economia, està provocant l’increment d’entrades de contaminants al subsòl, i 

en conseqüència, als aqüífers, aportant nitrats, fosfats, metalls pesants, contaminants emergents, 

entre molts altres (Li, et al., 2021).  La descàrrega d’aigua subterrània contaminada al mar pot 

ocasionar grans estralls en els ecosistemes costaners fràgils com són els estuaris i esculls coral·lins. 

L’activitat antròpica està alterant la hidrologia costanera i els sistemes costaners  de múltiples 

formes, mitjançant la neteja de vegetació, l’agricultura, construcció de dics i acceleració de 

l’erosió. L’augment del nivell del mar està creant pressions addicionals a l’augmentar la salinitat i 

les inundacions (Michael , et al., 2017). 

1.1. Descàrrega d’aigua subterrània 

La descàrrega d’aigua subterrània al mar (SGD, són les seves sigles en anglès), és un procés 

costaner impulsat per una combinació de processos climatològics, hidrogeològics i oceanogràfics 

(Santos, et al., 2021). La magnitud i la ubicació de la SGD és el resultat de la interacció entre les 

característiques dels entorns costaners. Els factors que influeixen a la descàrrega d’aigua 

subterrània a la costa, estan relacionats amb les característiques de l’aqüífer, com són: la porositat, 

permeabilitat, conductivitat hidràulica, homogeneïtat del substrat, presència de fractures o altres 

vies de flux preferencial (Rodellas, 2014).  
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Les principals forces físiques, terrestres o marines que, impulsen el flux de l’aigua subterrània a 

través de l’aqüífer es poden agrupar en cinc rutes diferents segons les característiques dels 

processos (Figura 1): descàrrega d’aigua subterrània terrestre (generalment aigua subterrània 

dolça), impulsada pel gradient hidràulic entre la terra i el mar; circulació d’aigua de mar impulsada 

per la densitat, causada per gradients de densitat al llarg de la interfase aigua dolça – aigua salada o 

gradients termohalins en sediments permeables; intercanvi estacional d’aigua de mar, impulsat pel 

moviment de la interfase aigua dolça – aigua salada a causa de les variacions temporals en la 

recàrrega de l’aqüífer o fluctuacions del nivell del mar; circulació de l’aigua de mar en la superfície 

de la costa, inclosa la circulació intermareal impulsada per la inundació de les marees i la formació 

d’onades; i l’intercanvi d’aigua intersticial a escala centimètrica, impulsada per diversos 

mecanismes com interaccions entre el corrent i la forma del llit de l’aqüífer, bioirrigació, bombeig 

de marees, etc. De les cinc vies esmentades, només les dues primeres, descàrrega d’aigua 

subterrània terrestre i circulació d’aigua de mar impulsada per la densitat, representen una font neta 

d’aigua a la costa (Garcia-Orellana, et al., 2021) 

 

Figura 1 Diagrama conceptual d’un aqüífer costaner no confinat que inclou les principals vies de descàrrega d’aigües 

subterrànies marines, subdividides segons el mecanisme impulsor: 1) Descàrrega d’aigua subterrània terrestre; 2) 

Circulació d’aigua de mar impulsada per la densitat; 3) Intercanvi estacional d’aigua de mar; 4) Circulació d’aigua de mar 

a la costa; i 5) Intercanvi d’aigua intersticial a escala centimètrica. Adaptat de (Garcia-Orellana, et al., 2021) 

Aquest procés té una gran importància al cicle hidrològic, com un recurs potencialment explotable i 

com una font d’aigua per a sostenir ecosistemes marins i salobres costaners, com aiguamolls o 

llacunes. Per altra banda, i més important, la SGD també té una importància pels ecosistemes 
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marins, ja que representa una entrada important de diversos compostos dissolts al mar, com poden 

ser, nutrients, metalls traça o contaminants (Rodellas, et al., 2015). Aquest procés pot tenir 

impactes biològics positius, incrementant la productivitat primària, la producció de peixos i la 

calcificació dels corals, però també en pot tenir de negatius, podent afavorir l’eutrofització de les 

aigües costaneres, la proliferació d’algues i esdeveniments d’hipòxia (Santos, et al., 2021). 

Tradicionalment només s’ha tingut en compte la descàrrega d’aigua subterrània dolça per a 

realitzar les simulacions numèriques dels processos costaners, passant desapercebuda la descàrrega 

d’aigua subterrània procedent de la recirculació de l’aigua del mar que acostuma a ser més 

important en termes de transport de materials (nutrients, metalls i compostos orgànics) terra – mar 

(Santos, et al., 2021) 

Mitjançant un model matemàtic, s’ha calculat que, a escala global, la descàrrega d’aigua 

subterrània dolça al mar representa aproximadament el 0,6% (0,004% - 1,3%) de l’entrada total 

d’aigua dolça als oceans i, el 2% (0,003% - 7,7%) de l’entrada de nutrients. En determinats 

ecosistemes com estuaris, aiguamolls o esculls coral·lins, el flux d’aigua subterrània terrestre pot 

ser superior al 25% del flux dels rius (Luijendijk, et al., 2020). En el cas de la SGD d’aigua 

recirculada, s’ha determinat que les aportacions de nutrients (nitrogen, fòsfor i silici) per part de la 

SGD són aproximadament d’1,4, 1,6 i 0,7 vegades les aportacions per part dels fluxos dels rius cap 

a l’oceà (Cho, et al., 2018). 

En el cas del mar Mediterrani, s’ha estimat que, les entrades d’aigua subterrània dolça 

representarien de l’1 al 25% de les entrades totals de SGD al mar Mediterrani, sent l’aigua de mar 

que recirculada a través dels sediments costaners la fracció principal d’entrada de SGD al mar 

Mediterrani. El volum de la SGD a la conca Mediterrània és d’entre 30.000 i 500.000 milions de 

metres cúbics anuals, el que indica que és un procés rellevant a gran escala i de cabal similar o fins 

a 15 vegades superior a les entrades d’aigua fluvial. L’entrada de nutrients associada a la SGD, 

d’aigua recirculada al mar Mediterrani, és equiparable a les de fonts externes, considerades 

tradicionalment als estudis marins, com les aportacions atmosfèriques o dels rius. La magnitud de 

la SGD i dels fluxos de nutrients associats demostren la rellevància d’aquest procés als cicles 

biogeoquímics, accentuant la necessitat d’incloure aquest procés als estudis marins, tant a escala de 

costa com escala global, ja que fins ara, aquest procés no s’ha tingut en compte. (Rodellas, et al., 

2015).  

L’aigua subterrània és un recurs particularment important en regions àrides i semiàrides, on l’aigua 

superficial i les precipitacions són limitades (Li, et al., 2017). El mar Mediterrani és un mar 

oligotròfic, és a dir, ric en oxigen, però pobre en nutrients, les seves costes estan caracteritzades per 

ser zones semiàrides i estar altament probable, per aquest motiu, la SGD pot ser particularment  

rellevant al mar Mediterrani perquè les fonts de nutrients externes són escasses i l’escorrentia 

superficial pot ser insignificant durant llargs períodes de temps.  

En el cas de la costa catalana, el coneixement de la SGD és encara molt limitat. Molt pocs estudis 

han intentat quantificar o detectar la SGD, i la major part d’ells (Rodellas, et al., 2017) i (del Val 



Estudi multimetodològic de la SGD  Martí Nogués Freixas 

Introducció 4 

 

Alonso, 2020) ho han fet des d’una perspectiva local, estudiant la descàrrega d’aigua subterrània 

d’una zona concreta, sense identificar les zones, al llarg de la costa, on es produeix SGD. 

La identificació de zones on es produeix SGD i l’estudi per a caracteritzar i quantificar les seves 

tasses presenten una dificultat inherent a causa de la complexitat i la invisibilitat del procés, ja que, 

a diferència dels rius, no es pot observar el flux de l’aigua de forma directa. Principalment perquè 

és un procés que es produeix, generalment, al subsòl del fons marí, pot ser difús i heterogeni en 

l’espai i el temps. Un dels principals problemes és la dificultat de dissenyar un sistema de mostreig, 

ja que aquest es troba en un sistema costaner, caracteritzat per presentar morfologies molt 

variables, des de penya-segats fins a platges planes.  

Per a superar la complexitat del procés, la quantificació de la SGD s’ha abordat des de diverses 

perspectives: models hidrogeològic, temperatura, traçadors naturals i artificials, mesures directes 

amb cambres bentòniques, imatges satèl·lit, etc. Els equips amb que es treballa, en cas de fer 

mesures in situ, han de ser aptes per a ser utilitzats tant en aigua dolça com salada. S’han realitzat 

nombrosos estudis identificant i quantificant la SGD utilitzant diferents metodologies i traçadors: 

temperatura mitjançant fibra òptica (del Val Alonso, 2020), soluts injectats a l’aqüífer (Constantz, 

et al., 2003), concentració de traçadors radioactius i salinitat (Rodellas, 2014), utilitzant 

concentracions de nutrients, clorofil·la i metalls traça (Tovar-Sánchez, et al., 2014) entre molts 

altres. 

Per al desenvolupament d’aquest estudi s’han aplicat tres metodologies per a estudiar la SGD a tres 

escales diferents: escala regional, on s’estudiarà la SGD amb dades de concentració de clorofil·la a 

la costa catalana; escala comarcal, on s’han utilitzat com a traçadors la salinitat, el radi i la 

temperatura a la costa de la comarca del Maresme; escala local, utilitzant com a traçadors 

temperatura, radi i radó a la desembocadura de la riera Vallmaria, a la població d’Arenys de Mar.   
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2. OBJECTIUS  

L’objectiu general d’aquest treball és estudiar i caracteritzar la descàrrega d’aigua subterrània 

(SGD) a la costa catalana mitjançant l’ús de diferents traçadors i treballant a tres escales diferents. 

Aquest objectiu s’assolirà mitjançant 5 objectius específics:  

1. Estudiar l’aplicació i viabilitat dels diferents traçadors utilitzats: concentració de 

clorofil·la, temperatura, salinitat i indicadors radioactius. 

2. La identificació de punts a la costa catalana on s’ha produït un hotspot de clorofil·la i 

determinar la probabilitat que aquest fenomen hagi estat provocat per SGD.  

3. Estudiar la variació dels diferents traçadors al llarg de la costa del maresme i analitzar la 

seva relació per a determinar zones on es produeix SGD.  

4. Estudiar de forma local, si es produeix SGD en un punt de la platja del municipi d’Arenys 

de Mar 

5. Comparar les diferents metodologies emprades per a consolidar els resultats obtinguts i 

determinar la seva eficàcia.    
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3. CONTEXT 

Per a poder entendre el context de la zona d’estudi, en aquest punt se situarà la zona d’estudi, es 

descriurà la geologia i hidrogeologia present, es mostrarà la climatologia de la zona i finalment es 

descriuran breument les diferents escales a les quals s’ha treballat.  

3.1. Situació geogràfica 

El treball està situat en conjunt a la costa de Catalunya, al nord-est de la península Ibèrica. Les 

metodologies aplicades a l’escala comarcal i local, se situen a la costa del Maresme. Aquesta, està 

formada principalment per platges, seguint la classificació definida per (Wright, et al., 1979), tal 

com se cita a (Ibarra Marinas & Belmonte Serrato, 2017), de perfil reflectant caracteritzat per, 

pendents pronunciats, bermes ben desenvolupades i cúspides.  

 

Figura 2 Mapa de Catalunya. Les línies internes més gruixudes marquen la divisió entre les províncies de Catalunya i les 

línies més fines la divisió entre les comarques. La comarca del Maresme s’ha destacat en color blau i el municipi 

d’Arenys de Mar en color marró.   

El Maresme presenta un clima Mediterrani de tipus Litoral Central. L’estació plujosa la trobem 

entre els mesos de setembre i maig, sent el mes d’octubre quan més episodis de pluja hi ha. 

L’estació seca va des del mes de juny fins a l’agost, essent el mes de juliol el més sec. Pel que fa a 

la temperatura, els hiverns són moderats, amb mitjanes de 8 a 10 ºC, i els estius calorosos, entre 22 

i 23ºC de mitjana.   
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3.2. Marc geològic i hidrogeològic 

Catalunya presenta tres grans unitats morfoestructurals: el sistema de serralades litorals, la conca de 

l’Ebre i el sistema de serralades del Pirineu, aquest fet confereix a Catalunya una geologia molt 

variada. L’Agència Catalana de l’Aigua, ha classificat els aqüífers que podem trobar a Catalunya 

en funció de la litologia (Figura 3). A la costa de Catalunya hi trobem principalment aqüífers de 

quatre tipus: aqüífers en medis al·luvials, dominant a la zona del camp de Tarragona; aqüífers en 

medis detrítics granulars, situats a les desembocadures dels rius i rieres; aqüífers en medis fissurats 

(carbonats); aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat granítics, situats majoritàriament a les 

comarques del Maresme, la Selva i el Baix Empordà.   

 

Figura 3 Mapa hidrogeològic de Catalunya definit per sis categories (Agència Catalana de l'Aigua, 2021). 

El Maresme està caracteritzat per un basament format per un important batòlit de roques 

plutòniques àcides (composició granodiorítica), amb alguns sectors on hi afloren materials 

paleozoics formats per gneissos i materials cataclàstics a la zona de Mataró. Aquests materials 

actuen de suport als materials quaternaris, de magnitud i potència variable, generats per la 

meteorització i erosió dels materials granítics (Agència Catalana de l'Aigua, 2018). 



Estudi multimetodològic de la SGD  Martí Nogués Freixas 

Context 8 

 

 

Figura 4 Mapa geològic del Maresme (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2021) 

En aquesta zona hi trobem dos grans tipus d’aqüífers: els formats pels granits i materials paleozoics 

i, els formats pels materials quaternaris al·luvials i litorals. 

El granit meteoritzat, situat a les parts més baixes de les muntanyes, es comporta com un aqüífer 

lliure. La base de l’aqüífer és molt irregular i té una potència d’entre 20 i 50 m a les capçaleres de 

les rieres. L’aqüífer no té continuïtat espacial i el desenvolupament a les cotes topogràfiques més 

elevades és molt escàs (Agència Catalana de l'Aigua, 2018). 

Els dipòsits de materials al·luvials quaternaris són on hi ha situats els aqüífers més importants. Els 

aqüífers principals es desenvolupen en un sistema de ventalls al·luvials, formats seguint el sistema 

de falles de la zona. La potencia màxima del conjunt quaternari i granit alterat és d’entre 50 i 60 m. 

Els dipòsits litorals (sorres quaternàries) tenen una potència mitjana de 25-30 m, amb màxims de 

100 m (Agència Catalana de l'Aigua, 2018). 
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4. INDICADORS DE DESCÀRREGA D’AIGUA 
SUBTERRÀNIA 

Al llarg del temps, s’han utilitzat una gran varietat de traçadors per a poder estudiar i quantificar la 

SGD des de diferents perspectives. Alguns dels traçadors utilitzats en la literatura són: la 

temperatura (del Val Alonso, 2020), soluts injectats a l’aqüífer (Constantz, et al., 2003), 

concentració de traçadors radioactius i salinitat (Rodellas, 2014), concentracions de nutrients, 

clorofil·la i metalls traça (Tovar-Sánchez, et al., 2014) entre molts d’altres. 

En aquest capítol, es descriuran els traçadors utilitzats per a realitzar els tres casos d’estudi d’aquest 

treball: Clorofil·la, temperatura, salinitat i traçadors radioactius.   

4.1. Clorofil·la 

La Clorofil·la és un pigment de color verd que està present en els organismes fotosintètics, com són 

els cianobacteris, les plantes i diverses algues. La distribució i abundància de la biomassa de 

fitoplàncton i la producció primària neta a l’oceà, estan regulats per la disponibilitat de llum i 

nutrients, per processos físics de circulació oceànica, dinàmica de capes mixtes, surgències, 

deposicions de pols atmosfèrica i cicle solar (Behrenfeld, et al., 2006). La producció neta a les 

aigües costaneres del mar Mediterrani, que és un ecosistema oligotròfic, en gran proporció, està 

regulada pel subministrament de nutrients de fonts externes (Tovar-Sánchez, et al., 2014). Aquest 

enriquiment en nutrients a les zones costaneres es pot produir a través dels rius, escorrentia 

superficial, descàrrega d’aigua subterrània, deposició d’aerosols i diverses fonts antropogèniques, 

entre les quals s’inclou la descàrrega d’aigües residuals mitjançant emissaris (Garcés & Camp, 

2011).  

Múltiples estudis utilitzen la clorofil·la com a traçador per a estudiar diferents paràmetres, com la 

qualitat de l’aigua en estuaris (Caballero & Navarro, 2016), impactes de vessaments de petroli 

sobre l’ecosistema (Preciado & Silva, 2015) i la descàrrega d’aigua subterrània (Tovar-Sánchez, et 

al., 2014). 

La descàrrega d’aigua subterrània al llarg de la costa suposa una via important d’entrada de 

nutrients i altres components químics. Un nombre creixen d’evidències suggereixen que existeix 

una relació entre les aportacions d’aigua subterrània i els episodis de proliferació algal a les regions 

costaneres (Garcés & Camp, 2011), el que indica que la descàrrega d’aigua subterrània és 

potencialment de gran rellevància en el manteniment del fitoplàncton costaner del Mar Mediterrani 

(Basterretxea, et al., 2010). Per aquest motiu, episodis d’elevades concentracions de clorofil·la, 

podrien indicar zones on s’hi produeix descàrrega d’aigua subterrània, ja sigui mitjançant 

descàrrega d’aigua dolça terrestre o recirculació i tenint en compte la contribució d’altres fonts, 

fent que la concentració de clorofil·la sigui apte per a ser utilitzada com a traçador.  
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Les dades de clorofil·la, es poden obtenir mitjançant la anàlisis de imatges satèl·lit disponibles a la 

xarxa o mitjançant dades directes.  

4.2. Temperatura  

La distribució natural de la temperatura al subsòl ve determinada per la combinació de les 

variacions de temperatura a la superfície, la litologia de l’aqüífer i les condicions del flux subterrani 

(Anibas, 2012).  La temperatura de la superfície de l’aigua del mar, depèn principalment de la 

radiació solar incident, de les corrents oceàniques, de la temperatura atmosfèrica i de les 

descàrregues d’aigua provinents de continent.  

La majoria de publicacions descriuen les aplicacions de la temperatura com a traçador en sistemes 

d’aqüífers de rius (Anibas, 2012), quantificant les descàrregues o recàrregues d’aigua subterrània.  

Encara que també s’utilitza en altres aplicacions en diversos entorns hidrogeològics i 

hidromorfològics, on s’inclouen les descàrregues d’aigües subterrànies submarines a la costa 

(Taniguchi, et al., 2003) o badies i estuaris restringits poc profunds (Anderson, 2005). 

Es pot utilitzar la temperatura com a traçador de les descàrregues d’aigua subterrànies sempre que 

hi hagi diferències de temperatura entre l’aigua de mar i l’aigua subterrània de descàrrega. 

4.3. Salinitat 

La salinitat és la suma de la totalitat dels ions inorgànics dissolts al medi, els ions que 

contribueixen de manera significativa a variar aquest paràmetre són els compostos majoritaris: Na+, 

Ca2+, Mg2+, K+, SO4
2-, CO3

2- o HCO3
-, i en determinats aqüífers, l’ió NO3

-.  

La salinitat mitjana del mar Mediterrani oscil·la entre els 36 i 39 PSU (Tsimplis & Rixen, 2002). 

PSU (Unitat pràctica de salinitat ) és una unitat basada en les propietats de conductivitat de l’aigua 

del mar, és equivalent a: per cent (%), per mil (‰) o g/kg. Aquesta salinitat es deu al fet que aquest 

mar és semi tancat, per la qual cosa, no pot compensar l’evaporació de les seves aigües amb la 

precipitació i l’aport dels rius i aigües subterrànies. L’aigua que entra des de l’Atlàntic no 

compensa la pèrdua per evaporació resultant en una aigua més salada, augmentat a mesura que ens 

allunyem de l’estret de Gibraltar.  

Generalment, la salinitat de les aigües subterrànies es pot definir com a aigua dolça, amb una 

salinitat inferior a 5 g/l. Tot i això, els aqüífers poden presentar una salinitat superior a l’esmentada, 

que pot tenir un origen natural, relacionat amb la geologia de la zona, la seva estructura, seqüència 

sedimentològica o el seu context climàtic o pot tenir un origen antropogènic, provocat per la 

incorporació de lixiviats de qualsevol classe al medi (Ribera Urenda, 2016). Per aquest motiu, la 

salinitat només és útil com a traçador quan la via de la SGD és mitjançant la descàrrega d’aigua 

subterrània terrestre dolça.  
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Diversos estudis han utilitzat la salinitat com a traçador principal o secundari per a determinar o 

corroborar SGD en diversos ecosistemes com són, llacunes (Tirado Conde, et al., 2019), o zones 

costaneres (Tovar-Sánchez, et al., 2014). 

4.4. Traçadors radioactius  

Existeixen quatre isòtops de radi (Ra) i tres de radó (Rn) naturals (Figura 5): 226Ra i 222Rn, formant 

part de la cadena de desintegració de 238U; el 228Ra, 224 Ra i 220Rn, de la sèrie de 232Th; i 223Ra de la 

sèrie 235U. Els isòtops de Ra i Rn es troben àmpliament distribuïts a la natura, trobant-los en sòls, 

roques, aigües superficials (inclosos rius, llacs, mars i oceans) i aigües subterrànies (Rodellas, 

2014). 

 

Figura 5 Diagrama esquemàtic de les sèries de desintegració de l’urani natural (238U i 235U) i el tori (232Th), que mostren 

el tipus de desintegració (alfa o beta) i la vida mitjana de cada radionúclid. Els isòtops 224Ra i 222Rn estan encerclats en 

vermell. Adaptat de (Rodellas, 2014). 

Estudis previs han utilitzat aquest traçador per a estudiar la descàrrega d’aigua subterrània, en 

diferents entorns, com rius (Cranswick, et al., 2014), estuaris (Charette, et al., 2013), zones de costa 

i mar obert (Rodellas, 2014).  

Quan l’aigua es desplaça per l’aqüífer, s’enriqueix en 224Ra i 222Rn ja que aquests es generen 

contínuament a partir dels seus pares radioactius (228Th en el cas del 224Ra i, 226Ra en el cas de 
222Rn), que es troben a la matriu de l’aqüífer. Aquest fet provoca que, aquests isòtops siguin uns 

bons traçadors de la descàrrega d’aigua subterrània. Aquests, es comporten de manera 

conservadora a l’aigua superficial marina, el que implica que, la seva activitat és en funció de la 

barreja i decadència (Charette, et al., 2008) citat a (Rodellas, 2014). 
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La força iònica de les aigües subterrànies és una de les principals influencies importants en els 

coeficients d’adsorció de Ra, provocant que la desorció de Ra augmenti significativament amb la 

salinitat (Webster, et al., 1995) extret de (Rodellas, 2014). Per aquest motiu, el Ra el trobarem 

associat principalment amb sediments i sòlids de l’aqüífer (Rodellas , et al., 2018).  

Les concentracions de Rn a les aigües superficials són relativament baixes a causa de l’intercanvi 

gasós amb l’atmosfera i la desintegració radioactiva, de forma que, les concentracions de Rn a les 

aigües subterrànies són de 2 a 3 vegades l’ordre de magnitud de les concentracions de Rn a les 

aigües superficials (Rodellas , et al., 2018). 

En aquest estudi, s’utilitzaran com a traçadors el 224Ra (T1/2=3,66 dies), ja que presenta el temps de 

vida mitjana més curt, i 222Rn (T1/2=3,82 dies) perquè el temps de vida dels altres isòtops de Rn són 

de segons, el que provoca que aquests es desintegrin molt ràpidament.  
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5. METODOLOGIA 

S’han realitzat tres estudis principals a tres escales diferents, la costa catalana, la costa del maresme 

i una riera situada al municipi d’Arenys de Mar. Per aquest motiu, es dedicarà aquest capítol a 

explicar els diferents procediments i tècniques que s’han utilitzat per a obtenir les dades. S’ha 

utilitzat el software lliure QGIS per a representar les dades i processar els resultats.  

5.1. Estudi de clorofil·la mitjançant QGIS 

El primer mètode seguit ha estat l’estudi de la concentració de clorofil·la a la costa catalana, a 

partir de les dades obtingudes de la plataforma SDIM de l’Agència Catalana de l’Aigua. S’han 

analitzat 160 punts amb dades des de 1997 fins a 2018 (Figura 6). D’aquest punts, 106 corresponen 

a punts situats a la costa, els 54 punts restants estan ubicats entre 1 i 2 km mar endins. Les dades 

presenten una heterogeneïtat temporal i en el nombre de mostres de cada punt estudiat. A causa 

d’aquesta heterogeneïtat, s’han estudiat les dades tenint en compte l’ocurrència, és a dir, el número 

de mostres que presenten una concentració superior a l’establerta (hotspot) i la seva representació 

vers la totalitat de les mostres.  

 

Figura 6 Representació geogràfica dels 160 punts estudiat.  

Per a decidir a partir de quina concentració de clorofil·la podem dir que s’ha produït un hotspot, 
s’han utilitzat les dades de concentracions de clorofil·la de punts situats mar endins. El valor de la 

mitjana dels punts allunyats de la cosa se situa en els 0,71 mg/m3 de clorofil·la. En funció d’aquest 

valor, s’ha decidit que la concentració de tall és de 2 mg/m3 de clorofil·la.  
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Seguidament, s’ha contat per a cada punt, el número de vegades en el que les mostres presenten 

concentracions superiors al valor límit proposat i, s’han representat aquells punts on s’han produït 

més de 10 hotspots, resultant en 59 punts positius. S’ha escollit aquest valor a causa de 

l’heterogeneïtat de les dades. La descàrrega d’aigua subterrània no és un procés aïllat en el temps, 

per aquest motiu, si tinguéssim una mostra de cada més de cada any, hauríem d’observar un 

hotspot, com a mínim, entre una i dues vegades l’any. Com que l’interval de temps de les mostres 

no és constant, s’ha decidit que el valor mínim d’ocurrència serà de 10 vegades, que correspon a un 

mínim d’un episodi cada dos anys.  

Com que el nombre de mostres totals analitzades, en vint-i-un anys, a cada punt, ha sigut molt 

variable, d’entre 3 mostres en el cas mínim i 196 mostres en el màxim, s’ha calculat quin és el 

percentatge de mostres que superen el valor límit respecte dels totals. S’han representat aquells 

punts on s’han produït més de 10 episodis i aquests representen com a mínim el 15% de les mostres 

totals, obtenint un total de 44 punts d’estudi. 

Finalment, per a cadascun dels punt, s’ha estudiat quines són les possibles fonts de nutrients que 

poden provocar l’augment de la producció primària i en conseqüència, la clorofil·la en el medi. 

S’han tingut en compte tres possibles fonts de nutrients: masses d’aigua superficials, aigües 

subterrànies i emissaris. Els punts s’han classificat en tres grups: poc probable, probable i molt 

probable, en funció de quina és la probabilitat que la descàrrega d’aigua subterrània sigui la font de 

nutrients perquè es produeixin les proliferacions observades. Els paràmetres a partir dels quals 

s’han definit cadascuna d’aquestes probabilitats, queden resumits a la Taula 1. A cada grup se li ha 

assignat un color per a poder-los identificar d’una manera més àgil: al grup poc probable, se li ha 

assignat el color vermell, al grup probable el blau, i al grup molt probable el color verd. 

Taula 1 Criteris de probabilitat definits per a assignar cada punt a un dels tres grups. S’han subratllat aquells criteris 

considerats determinants.  

Criteri 
Probabilitat 

Molt probable Probable Poc probable 

Angle línia de costa Oberta (» 180º) Semitancada (» 120º) Tancada (» 90º) 

Distancia  
Desembocadura Riu > 2 km < 2 km < 0,5 km 

Distancia Emissari > 1 km < 1 km < 0,5 km 

Infraestructures 
portuàries > 2 km < 2 km < 0,5 km 

Tipus d’aqüífer Medi al·luvial i 
detrític Medi fissurat Medi poc permeable 

Ús del sòl Natural, conreu o 
recreatiu Semi urbanitzat Urbanitzat 
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Per a definir els criteris esmentats, s’han establer les següents afirmacions: 

L’angle de la línia de la costa determina en part, la taxa de renovació de les seves aigües. En 

platges tancades, tindrem una baixa renovació de l’aigua, el que produirà que la temperatura de les 

aigües augmenti, afavorint el creixement algal, i fent que si pugui acumular nutrients de qualsevol 

font.  

Els rius són una de les fonts principals de nutrients al mar, per aquest motiu, com més pròxim 

tinguem un punt a la desembocadura d’un riu, la probabilitat que la font de nutrients sigui la SGD 

serà inferior.  

Els emissaris són una font de nutrients a una distància i cabal constant. La proximitat d’un punt a 

un emissari pot indicar que la SGD no actua com a font de nutrients. Com que la deriva litoral té un 

sentit predominantment sud, tots aquells punts que estiguin situats al nord dels rius o emissaris, 

considerarem que no es veuen influenciats per aquestes dues fonts. 

Les infraestructures portuàries, ports i canals, actuen en part com a una platja tancada, on hi ha una 

baixa renovació de les aigües i, per l’efecte de l’activitat humana, actuen com a una possible font 

de nutrients.  

La litologia de la zona, determina si hi pot haver presència d’un aqüífer o no. Aquells punts que es 

trobin en zones formades per materials granítics/metamòrfics, tendiran a tenir permeabilitats més 

baixes amb el que la possible descàrrega a SGD hauria de ser molt reduïda i per tant, pot 

significativa al mar.  

Els usos del sòl ens determinen en part la recàrrega que es produirà a la zona d’estudi. En zones 

naturals, recreatives o de conreus, la recàrrega serà la natural o superior a aquesta, agreujada pel 

regadiu. Les zones urbanitzades en canvi, presentaran paviments impermeables, per la qual cosa, la 

recàrrega de la zona serà inferior.   
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5.2. Campanya a la costa del Maresme 

El segon mètode utilitzat per a estudiar la descàrrega d’aigua subterrània ha consistit a realitzar un 

transsecte en barca, paral·lel a la costa, mesurant en continu temperatura i salinitat i, Rn mitjançant 

mostres integrades de trams de costa d’entre 400 i 600 m. Totes les mesures s’han referenciat 

espacial i temporalment per a poder-les situar i comparar mitjançant un GPS (Garmin, Etrex 10). 

Per a obtenir aquestes dades s’han utilitzat tres equips de mesura: dos CTDs (Schlumberger CTD-

Diver), col·locats a 1 m i 80 m de profunditat, mesurant temperatura i salinitat; tres RAD7 

(Durridge Inc.), alimentats per una bomba col·locada a 1,5 metres de profunditat, mesurant Rn; un 

multisensor (YSI, Pro Plus) que mesurava contínuament la temperatura, salinitat, oxigen i potencial 

redox de les aigües marines que circulaven a través de la membrana.  

El funcionament del RAD7 consisteix en (Figura 7): bombar aigua fent-la passar a través d’una 

membrana que separa la fase aquosa de la fase gas. La fase gas, un cop separada de l’aquosa, passa 

per una columna dessecant, on s’extreu part de la humitat que conté, ja que aquesta ha de ser 

sempre inferior al 10% (Durrigde Inc., 2021). Seguidament el gas es fa passar per un filtre per a 

eliminar qualsevol partícula que hagi pogut quedar i es fa entrar al detector, d’on tornarà a sortir 

fins a anar a parar a la columna inicial, mantenint així un cicle tancat.  

 

Figura 7 a) Esquema del funcionament del sistema de mesura de radó. b) Fotografia del equip en funcionament 

La velocitat de la barca ha estat aproximadament de 2,5 nusos. Les dades de temperatura i salinitat 

s’han pres cada 2 segons. Les dades de Rn obtingudes corresponen a la concentració de Rn que hi 

ha en un transsecte cada 10 minuts. S’ha seleccionat aquest interval de temps com a solució de 

compromís entre obtenir uns resultats amb la menor incertesa possible (requereixen comptatges 

llargs) i tenir una resolució que permeti observar petits canvis que es produeixen en les 

concentracions de 222Rn (Rodellas , et al., 2018) 

El transsecte s’ha realitzat paral·lelament a la línia de costa, amb un recorregut aproximadament de 

28 km, entre els municipis de Premià de Mar i Sant Pol de Mar, a una distància de la costa, que ha 

variat entre els 20 metres en el punt més pròxim i els 220 metres en el punt més allunyat, en funció 

del permès. 
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Figura 8 Transsecte (marcat en vermell) realitzat durant la campanya de mostreig de la costa del Maresme.  

5.3. Anàlisis puntual a Arenys de Mar 

En els últims anys, s’han fet diversos estudis abordant diferents temàtiques relacionades amb la 

descàrrega d’aigua subterrània en diferents municipis de la costa catalana, entre ells Arenys de 

Mar, com són els articles de (Trezzi, et al., 2016) y (Rufí Salís, et al., 2019). Per aquest motiu es va 

decidir aplicar l’última metodologia estudiada, corresponent a l’escala local, a una de les rieres 

situades al municipi d’Arenys de Mar.  

La zona d’estudi està localitzada a la platja del Cavaió, a la població d’Arenys de Mar, situada 

aproximadament a 45 km al nord-est de Barcelona (Figura 9). La platja del Cavaió, tal com s’ha 

descrit a l’apartat 3, té un perfil reflectant. En aquesta platja hi desemboquen 5 rieres. La campanya 

s’ha situat a la desembocadura de la riera Vallmaria. 
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Figura 9 Zona d'estudi. Riera de Vallmaria d'Arenys de Mar. 

La zona d’estudi, marcat en color vermell a la Figura 10, està situada a la zona de transició entre la 

plana al·luvial i els sediments de platja, encaixats en el basament format per granitoides. En el punt 

d’estudi, la plana al·luvial té una llargada d’aproximadament 230 m. 

 

Figura 10 Mapa geològic d’Arenys de Mar, marcat en color vermell la zona d’estudi. (Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya, 2021) 
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La campanya ha consistit en quatre punts de mostreig situats al llarg d’un transsecte perpendicular 

a la línia de costa (Mar, M1, 0, T1 i T2) i situats a la desembocadura de la riera (seca durant la 

major part de l’any). En cada un d’aquests punts, s’han agafat mostres d’aigua subterrània (aigua 

intersticial) en profunditats variables, que van des dels 10 fins als 300 cm de profunditat, utilitzant 

un piezòmetre manual. Els paràmetres que s’han analitzat a les diferents mostres han sigut, 

temperatura, conductivitat, salinitat, Ra i Rn. Per l’altra banda, es va instal·lar un sensor de 

temperatura TrodX (Alpha Mach Inc.) (Tx71), que analitzava la temperatura a 10, 20, 30, 50 i 80 

cm de profunditat en continu, cada deu minuts, durant cinc hores i mitja, des de les 11:11 h fins a 

les 16:41 h. Els paràmetres que s’han analitzat a les diferents mostres han sigut, temperatura, 

conductivitat, salinitat, Ra i Rn.  

 

Figura 11 Disseny de mostreig de la campanya realitzada a Arenys de Mar. S’ha representat cada punt del mostreig en un 

color diferent per a facilitar la lectura en el moment de representar els resultats. A la part superior dreta de la imatge, s’ha 

indicat la profunditat de les mesures per cada punt.  
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6. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

En aquest capítol, es presentaran els resultats obtinguts de les tres escales treballades, separats per 

escala de treball. Al final del capítol, s’ha fet un anàlisis conjunt dels resultats obtinguts amb totes 

les escales. 

6.1. Estudi de clorofil·la mitjançant QGIS 

Un cop analitzades les dades, s’han obtingut 44 punts on hi ha més de 10 mesures amb 

concentracions de clorofil·la ³ 2 mg/m3 i aquestes representen com a mínim el 15% de les mostres 

totals. A la Figura 12, podem observar la ubicació dels punts finals. S’observa que els punts no 

estan localment aïllats, sinó que s’agrupen en zones. Els punts obtinguts es distribueixen al llarg de 

la costa Catalana, s’observa que a la zona on afloren materials granítics (color rosa), és on hi ha una 

menor densitat de punts. La majoria dels punts els trobem en zones amb grans aqüífers de medi 

al·luvial detrític, amb l’excepció del grup situat sobre la desembocadura del riu besos, on la 

litologia predominant són els granits i els aqüífers al·luvials tenen una extinció més restringida. 

Una gran part dels punts, estan situats al voltant de la desembocadura de rius importants com són: 

el riu Muga, el Ter, el Besòs, el Llobregat i l’Ebre.  

 

Figura 12 Mapa de la viabilitat de punts tenint en compte l’ocurrència i el percentatge de mostres superiors al valor límit. 
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Aquesta relació es produeix perquè, els rius, són una de les fonts principals de nutrients als mars i 

oceans. A més a més, els rius són un dels principals agents que modifiquen la superfície terrestre. 

Al llarg del temps, han generat grans dipòsits de material detrític al voltant del seu transcurs i de la 

seva desembocadura. Aquestes formacions solen tenir una elevada transmissivitat, el que provoca 

que s’hi puguin desenvolupar aqüífers, els quals poden aportar nutrients a les aigües marines.  

Els punts s’han estudiat per separat seguint els criteris definits a l’apartat 5.1 i, assignant la 

probabilitat que la font de nutrient que ha incitat l’increment de la producció primària sigui la SGD.  

S’han obtingut 12 punts categoritzats com a molt probable, 15 com a probable i 18 com a poc 

probable (Figura 13). Els punts molt probables estan distribuïts  al llarg de la costa Catalana. Els 

punts poc probable els trobem situats principalment al voltant de les desembocadures dels rius. 

 

Figura 13 Mapa on s’ha representat el grup de cada punt estudiat. 

Per a poder veure amb més de detall els casos, s’han representat els casos amb una escala inferior, 

representant el mapa hidrogeològic, la posició de rius i rieres principals, els emissaris i descrivint 

breument l’assignació de la probabilitat dels diferents punts. Al cos del treball, només es posaran 

dos exemples, la zona del Maresme i la zona de Salou. Les zones restants descrites, s’han ubicat a 

l’Annex.   
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6.1.1. Zona del Maresme  

A la zona del Maresme hi podem trobar cinc punts dels quals, tres s’han considerat com a molt 

probables i els altres dos com a probables (Figura 14). Tots els punts estan ubicats a la part sud-oest 

de la comarca, allà on hi ha una extensió més gran dels materials al·luvials. En aquest cas, s’ha 

considerat que els punts presenten una elevada probabilitat que la font de nutrients principal sigui 

la SGD, ja que, no es veuen afectats per rius ni els emissaris i un dels punts està situat just a la 

desembocadura d’una riera (la riera d’Argentona) 

El punt situat més al nord, s’ha considerat com a probable, ja que està situat a menys de 2 km de El 

Port Balís, i es podria veure afectat per la influència d’aquesta estructura. El segon punt d’aquest 

grup, s’ha catalogat com a probable ja que està situat a la població de Mataró, una zona molt 

urbanitzada, pel que es pot veuré influenciat per l’activitat antròpica de la zona.   

 

Figura 14 Mapa en detall de la zona del Maresme sud. 

6.1.2. Zona de Salou 

La zona de Salou, contempla quatre punts (Figura 15), dos categoritzats com a molt probable i dos 

com a probable. El punt situat més a l’est està situat dins l’ecosistema del port de Tarragona, on hi 

ha situat també la desembocadura del riu Francolí. A 500 metres terra endins, hi ha situat el parc 

d’atraccions Port Aventura i un camp de golf. Totes dues instal·lacions utilitzen una gran quantitat 

d’aigua per a mantenir les seves instal·lacions. L’aigua que s’infiltri d’aquestes instal·lacions, pot 

acabar descarregant al mar. Per aquesta dualitat, aquest punt s’ha categoritzat com probable.   
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Figura 15 Mapa en detall de la zona de Salou. 

El punt més a l’oest, s’ha categoritzat com a probable, ja que la zona no es veu influenciada per cap 

emissari. El riu Llastres actua com una riera, ja que aquest no presenta aigua de forma perenne i a 

la desembocadura i podem trobar una llacuna (Figura 16) amb vegetació de tipus pinar a la part 

més interna i canyissar a la part més externa, el que ens indica que s’està produint un aporta 

d’aigua dolça per part de l’aqüífer, i aigua salada per part del mar Mediterrani. Tot i això, el punt 

està situat a menys d’un kilòmetre del port del municipi de l’Hospitalet de l’Infant i podria estar 

influenciat per aquesta infraestructura.  

 

Figura 16 Desembocadura del riu Llastres, es pot apreciar una petita llacuna amb una morfologia allargada (Google 

Maps, 2021) 
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6.2. Campanya a la costa del Maresme 

El conjunt de dades obtingut mitjançant aquesta metodologia, ha permès abordar la descripció dels 

processos de SGD a la costa del Maresme. Per a representar les dades de temperatura, salinitat i Rn 

obtingudes s’ha elaborat un mapa, amb diferents capes d’informació: ortofoto, mapa hidrogeològic, 

posició de rius i rieres principals, el nom de municipis i rieres de la zona i, finalment, les dades 

obtingudes en una escala de colors per facilitar la seva lectura, mitjançant el software lliure QGIS.  

Les dades de temperatura obtingudes del transsecte paral·lel a la costa, oscil·len entre els 15,95ºC i 

18,37ºC. En el cas de la salinitat, els valors han oscil·lat entre 37,22 i 37,84 PSU. Finalment, en el 

cas del Rn, els valors oscil·len entre 5 i 28 Bq/m3 (Figura 17). La variació de les dades obtingudes, 

generalment, és continu en els tres paràmetres estudiats. En el cas del Rn, s’observen canvis 

bruscos en el valor obtingut en punts correlatius. El canvi més notori es produeix a la riera 

d’Argentona, passant de menys de 6 a 18-20 Bq/m3.  

La salinitat i temperatura, presenten valors mínims a la zona de la desembocadura de la riera 

d’Argentona, on hi ha per altra banda, els valors màxims de Rn. Els valors màxims de temperatura 

estan situats al transsecte realitzat entre el port El Balís i Arenys de Mar. Els valors màxims de 

salinitat, els trobem entre El Port Balís fins a Sant Pol de Mar, presentant franges amb valors de 

salinitat relativament inferiors. Els valors mínims de Rn els trobem, generalment, al sud de la riera 

d’Argentona i localment al voltant del port d’Arenys de Mar. 

A partir de El Port Balís, es produeix un canvi en el patró de la variació dels diferents paràmetres, 

on augmenta la temperatura i la salinitat i, disminueix la concentració de Rn. Aquest fet fa que 

puguem dividir l’àrea d’estudi en dues zones: la zona nord, que correspon a aquelles dades 

obtingudes des de El Port Balís fins a Sant Pol de Mar i; la zona sud, corresponent el transsecte 

entre Premià de Mar i El Port Balís.  

El canvi en la tendència, pot ser causat per la distància de mesura respecte a la costa. A partir de El 

Port Balís fins a Canet de Mar s’havia instal·lat el sistema de boies de protecció de banyistes, el 

que va provocar que en aquest transsecte, ens haguéssim d’allunyar entre 150 i 200 m de la costa. 

Un altre possible motiu d’aquest canvi és la geologia de la zona. La zona sud del Maresme, 

presenta una plataforma al·luvial més desenvolupada i extensa, el que afavoriria una descàrrega 

més difosa. La zona nord, en canvi, presenta granits que afloren a la línia de costa i els al·luvials 

que hi podem trobar tenen una extensió més restringida, en conseqüència, la descàrrega serà més 

puntual, situant en les zones on trobem aquests materials al·luvials.   
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Figura 17 Mapa de la costa del Maresme amb les dades de temperatura, salinitat i Rn representades. 
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A la Figura 18 hi podem observar una zona on els valors de salinitat són mínims (color rosa) i la 

concentració de radó es dins el rang més elevat (Figura 17). Si mirem les dades gràficament, a la 

Figura 19 ha un punt de mínima salinitat i màxima concentració de radó (encerclat en color blau). 

Aquest punt està situat a l’entrada del port de Mataró. Si aquesta informació la comparem amb la 

base hidrogeològica de la zona, veiem que aquest punt no està alineat amb un aqüífer al·luvial. 

Aquests valors, en aquest cas, poden estar causats per un possible efecte pantalla que crea el port de 

Mataró i els dos dics situats als laterals de la zona.  

 

Figura 18 Ampliació del mapa de la costa del Maresme, enfocant la zona de la riera d'Argentona i Mataró, 
representant dades de salinitat. 

Al llarg del transsecte, es pot observar com les dades de salinitat i Rn són inversament 

proporcionals, a mesura que disminueix el valor de salinitat, augmenta el del Rn. Si comparem les 

dades de forma numèrica Figura 19, es corrobora la relació que hi ha entre la salinitat i el Rn. 

L’augment de la concentració de Rn, és simultani a la disminució de la salinitat. Aquesta relació 

indica que les baixades de salinitat són produïdes per la descàrrega d’aigua subterrània, ja que el 

Rn és un traçador d’aquest procés. En les zones on hi ha els valors de salinitats més baixos i els 

més elevats de Rn, la magnitud de SGD és superior a aquelles zones on la salinitat és lleugerament 

superior.   

La temperatura és el paràmetre que presenta valors amb una major variabilitat entre els seus punts. 

A la Figura 19 la temperatura s’observa com el comportament general de la temperatura està 

controlat principalment per la temperatura atmosfèrica, ja que els valors màxims estan situats a les 

hores amb més radiació solar.  Podem observar que tot i trobar-nos en el rang de temperatures més 

elevat, a petita escala es produeix una reducció de la temperatura quan augmenta la salinitat.  
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Als gràfics de la Figura 19, es veu que hi ha una zona on disminueix la mitjana dels valors de 

salinitat, arribant a 37,52 PSU. Aquest transsecte contempla les dades obtingudes des de la riera 

d’Argentona fins a El Port Balís, tal com s’ha vist a la Figura 17. A partir El Port Balís fins al final 

del transsecte, la mitjana de la salinitat és de 37,74 PSU.  

A la zona de la zona de la riera d’Arenys de Mar, hi ha situat un punt aïllat que presenta un valor de 

Rn superior al dels punts contigus, arribant a 20 Bq/m3. A causa del mètode seguit per a determinar 

el Rn, mesurat en continu i els resultats integren dades de 10 min, aquest punt aïllat no es pot 

considerar com representatiu. Si ho comparem amb les dades de salinitat, aquestes presenten valors 

constants entre 37,72 i 37,84 PSU, el que ens indicaria que realment aquest punt no és 

representatiu. 

Amb les dades obtingudes en aquesta campanya s’han pogut determinar les localitzacions on es 

produeix descàrrega d’aigua subterrània a la zona del Maresme. Les dades indiquen descàrrega 

lligada principalment a les dues rieres més importants de la zona, la riera d’Argentona i la riera de 

Sant Pol de Mar. Cap de les dues rieres descarregava aigua superficial durant el mostreig, el que 

indica que la descàrrega que s’hi produïa era per part de l’aqüífer al·luvial. La població de Mataró i 

les seves platges adjacents, també es veuen influenciades per aquest procés, encara que amb una 

magnitud inferior.  

Atenent al valors no només de Rn sinó també de salinitat les dades indiquen que es produeix una 

major descàrrega d’aigua subterrània a la zona de sud del Maresme, on la geologia a la zona 

costanera està formada per materials al·luvials quaternaris i ventalls al·luvials. Al nord en canvi, la 

salinitat indica valors menors de descàrrega d’aigua dolça subterrània llagada a les menors 

permeabilitats que presenten els materials granítics. 
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 Figura 19 Gràfics de salinitat – temperatura i salinitat – Rn  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Gràfics de salinitat - temperatura i salinitat - Rn
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6.3. Anàlisis puntual a Arenys de Mar 

En relació a l’avaluació de la SGD a escala local, en aquesta secció es descriuen els resultats del 

mostreig puntual a Arenys de Mar.  

A la Figura 20 s’han representat les dades de salinitat obtingudes en els diferents punts i 

profunditats estudiades. En aquest, es pot observar com totes les mostres presenten valors similars 

al de l’aigua de mar (línia discontínua blava), entre 37,23 i 38,06, fins i tot, les mostres obtingudes 

8 metres terra endins (AR-T1). Aquests valors ens indiquen que, a la zona estudiada, no es 

produeix una descàrrega d’aigua subterrània dolça cap al mar, el que indicaria que s’està produint 

una intrusió salina a l’aqüífer.    

 

Figura 20 Representació de les dades de salinitat obtingudes en funció de la profunditat dels diferents punts mostrejats. 

En una línia discontinua, es representa el valor obtingut de la salinitat de l’aigua del mar. 

Simultàniament a l’obtenció de dades de salinitat, es va analitzar en continu, la temperatura a 10, 

20, 30, 50 i 80 cm de profunditat, entre les 11:11h i les 16:41h. A la Figura 21 podem observar com 

les temperatures obtingudes a les diferents profunditats no presenten una gran variació entre el punt 

més superficial i el més profund. S’observa clarament que la temperatura del sistema ve dominada 

per la temperatura atmosfèrica, ja que els valors màxims els trobem a les hores on la intensitat de la 

radiació solar és superior.  

Les dades obtingudes mostres que la variació de la temperatura a les diferents profunditats és 

pràcticament simultània. Aquest fenomen el podem veure per exemple entre els minuts 180 i 290 

(14:11h - 16:01h), on es produeix un ascens ràpid de la temperatura a totes les profunditats de 
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forma pràcticament simultània. El que ens indica que el flux per advecció dins els sediments és 

molt ràpid. 

 

Figura 21 Variació de la temperatura a diferents profunditats 

Les dades de 224Ra obtingudes (Figura 22) mostren que el valor de Ra més elevat el trobem al punt 

AR-T1 (punt situat terra endins) seguit pel punt AR-M1, el AR-0 i finalment, el valor més baix el 

trobem al mar.  

El punt AR-T1, representa la concentració en equilibri de Ra, ja que per la seva posició (Figura 11), 

no s’hi produeix un intercanvi de l’aigua intersticial mostrejada amb l’aigua superficial, i per tant 

es pot considerar que la producció de Ra està en equilibri amb la seva desintegració. Els valors de 

Ra obtinguts a AR-M1 són semblants als obtinguts a AR-T1, aquest fet indica que la recirculació 

d’aigua a AR-M1 és relativament petita en una escala temporal de pocs dies. En canvi, els valors 

obtinguts a AR-0, situat on trenquen les onades, són similars als valors trobats al mar, el que ens 

indicaria que aquest punt, es veu afectat per una ràpida recirculació, ja que el temps que triga 

l’aigua a entrar i sortir d’aquest punt, no és suficient perquè es generi Ra. 
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Figura 22 Concentracions de 224Ra obtinguts en els diferents punts i profunditats 

Les dades de 222Rn (Figura 23) presenten el mateix comportament que les obtingudes amb 224Ra. 

En aquestes, podem veure com les concentracions de Rn tendeixen a augmentar amb la profunditat, 

el que ens indica que es produeix un dèficit de Rn per als sediments superiors a causa de la 

recirculació de l’aigua del mar. Les concentracions obtingudes en AR-M1 són similars a AR-T1, 

els que ens indica que hi ha poca recirculació i les concentracions de AR-0 són similars a les 

obtingudes al mar, indicant una ràpida recirculació.  

 

Figura 23 Concentracions de 222Rn obtinguts en els diferents punts i profunditats 



Estudi multimetodològic de la SGD  Martí Nogués Freixas 

Resultats i discussió 32 

 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 4.4, el  Rn que es produeix en el medi, va a parar totalment a 

l’aigua, mentre que, una part del Ra generat queda adsorbit a les partícules. Modelar el 

comportament del Rn és per tant molt més senzill que en el cas del Ra, i per tant, en aquest estudi 

utilitzarem de forma quantitativa només els resultats de Rn. El dèficit de Rn en l’aigua intersticial, 

serà proporcional al flux de Rn que ha passat a la superfície per unitat de temps. Com que aquest 

flux de Rn està principalment governat per l’intercanvi d’aigua subterrània i superficial (la difusió 

de Rn és un terme generalment negligible en comparació a l’advecció), el dèficit de Rn pot 

utilitzar-se per estimar el flux d’aigua situat en un punt concret.  

El dèficit integrat de 222Rn en funció de la profunditat, és igual al flux net total de Rn a través de la 

interfase sediment-aigua, agafant la següent expressió (Cook, et al., 2018):  

!!"# = # $%&"$%& − &&()&*+
'

(
 

On: 

$, és la constant de desintegració 

&"$%& (Bq·m-3), la concentració de Rn en equilibri amb els sediments 

&& (Bq·m-3), la concentració de Rn a cada profunditat z (m). 

)&, és la porositat del sediment 

 

 

Donat que la profunditat total estudiada és relativament petita, podem suposar que )& i &"$%& són 

constants:  

!!"# = # $%&"$ − &&()*+
)

(
 

 S’aproximarà aquesta expressió discretitzant el valor de && amb els valors obtinguts, tal com 

s’assumeix sovint a la literatura (Cook, et al., 2018), obtenint una equació amb la següent 

expressió: 

,	$%&"$ − &*()Δ*
*

 

On Δ* és la longitud del i-esim interval de la partició i &* és el valor  aproximat de && a l’interval. 

S’ha utilitzat el valor típic de la porositat (constant )) de les sorres de platja que constituïen la zona 
superficial del mostreig (van Wijk & de Vries, 1963) i &"$ es considera que és igual a la 

concentració de Rn obtinguda al punt AR-T1.  
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El dèficit de Rn obtingut és de 20,77 Bq/(m2·dia) per AR-M1 i 56,35 Bq/(m2·dia) per a AR-0. Si el 

dèficit obtingut el dividim per la concentració de Rn més superficial, podem es pot determinar el 

flux de recirculació de l’aigua   

Els fluxos nets obtinguts mitjançant el model de dèficit descrit són de: 7,73 cm/dia per al punt AR-

M1  i 33,98 cm/dia per al punt AR-0. Aquests valors ens confirmen que, al punt AR-0 s’hi està 

produint una recirculació superior en un ordre de magnitud que al punt AR-M1.  

Si comparem les dades obtingudes amb el rang de flux de SGD a l’Oceà Índic, l’Oceà Pacífic o 

l’Oceà Atlàntic, (5-48 cm/dia, 9-22 cm/dia, 1-10 cm/dia respectivament) (Santos, et al., 2021), 

podem veure com la magnitud de la SGD que es produeix a la zona estudiada a Arenys de Mar, 

amb un flux de 7-30 cm/dia, és molt elevada. Aquesta, està dins l’interval de l’Oceà Índic, superant 

els valors de l’Oceà Pacífic i l’Oceà Atlàntic. 

6.4. Comparació entre les diferents metodologies 
La tècnica basada en relacionar casos de proliferacions algals amb SGD, ha permès fer un primer 
“screening” per a detectar en quines zones tenim més probabilitat de trobar SGD abans d’anar al 
camp i així poder establir, en cas de voler estudiar SGD, zones prioritàries d’estudi.  

Quan s’estudien dades històriques, existeix una gran limitació de temps i espai. En el nostre cas, les 
dades de clorofil·la representen 106 punts distribuïts al llarg de la costa catalana, on s’han agafat 
mostres de forma heterogènia, ja que com s’ha comentat, la variació del número de mostres als 
punts ha estat entre les 3 i les 196 mostres. Aquestes limitacions provoquen que només es puguin 
estudiar aquelles zones on s’ha realitzar un mostreig i que presentin un número de mostres 
considerable. Un dels casos on s’ha apreciat aquesta limitació, ha estat en el cas de Sant Pol de 
Mar, on amb les dades obtingudes mitjançant el transsecte, s’ha pogut determinar la presencia de 
SGD però no entra dins la xarxa de mostreig de l’ACA, per la qual cosa no podem comparar les 
dades en aquesta zona.   

La SGD pot ser que, en ocasions, no transporti nutrients. En aquests casos, la SGD no podrà ser 
una de les font de nutrients causants de l’increment de la concentració de clorofil·la a les aigües. 
Aquesta limitació provoca que les probabilitats assignades no siguin determinants. Aquells punts 
catalogats amb probabilitat baixa, no vol dir que no es produeixi SGD sinó que amb el mètode 
utilitzat no és detectable.  

Mitjançant les dades de Rn i salinitat, s’ha pogut identificar SGD a escala comarcal, detectant 

zones de la costa del Maresme on s’hi produeix SGD en magnituds considerables. 

Els resultats obtinguts a Arenys, han permès determinar que a la zona no s’hi produeix una 

descarrega d’aigua subterrània terrestre dolça, però han permès estudiar la descarrega d’aigua 

subterrània per recirculació en detall, calculant el flux net de la recirculació per a un lloc concret.  

Analitzant els resultats obtinguts mitjançant les diferents metodologies, podem comprovar la 

robustesa dels tres mètodes utilitzats i si les dades obtingudes, són vàlides o no.   
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Mitjançant la anàlisis amb concentracions de clorofil·la (Figura 14), s’ha obtingut que a la zona del 

Maresme, hi ha quatre punts amb probabilitat que s’hi produeixi SGD. Si aquestes dades les 

comparem amb les obtingudes a la campanya de la costa del Maresme (Figura 17), podem observar 

que tots els punts, amb excepció del punt de Premià de Mar, es troben ubicats en zones on s’hi 

produeix SGD, amb major o menor magnitud, que serien la Riera d’Argentona i la zona del 

Maresme.  

El cas de Premià de Mar, es pot catalogar com un “fals positiu”. Mitjançant la anàlisis amb 

clorofil·la, hem determinat que en aquest punt, hi ha una alta probabilitat de que la font de nutrients 

que ha incentivat l’augment d’aquesta hagi estat la SGD, però les dades de salinitat i Rn de la 

campanya de la costa del Maresme, presenten valors que indiquen que no s’està produint SGD. La 

font de nutrients que pot haver causat el hotspot de Premià de Mar, pot haver estat el transport per 

la deriva litoral dels nutrients procedents de la SGD de la riera d’Argentona, on hi tenim un hotspot 

localitzat i unes dades de salinitat i Rn que ens indiquen que s’hi produeix SGD amb major 

magnitud que a la resta de la zona.  

Si ens fixem en la zona d’Arenys de Mar, les dades obtingudes en totes tres metodologies, ens 

indiquen que no s’hi està produint descàrrega d’aigua subterrània terrestre dolça. En aquesta zona 

hi ha situats dos punts de mostreig de l’ACA, un a la banda oest del port del municipi, alineat amb 

la riera d’Arenys de Mar i l’altre a la banda est del port, alineat amb el rial de la serp. Cap dels dos 

punts van superar el tall per a considerar-los hotspots, i la concentració màxima de clorofil·la 

mesurada en aquests punts és de 1,33 i 11,3 mg/m3 respectivament. Aquests valors ens indiquen 

que en el cas del punt situat a l’oest, no s’ha fet mai cap mesura, en la que es pugui considerar que 

hi ha hagut un augment en la concentració de clorofil·la incentivat per una font de nutrient. Les 

dades del transsecte de la costa del Maresme, hi trobem els valors de salinitat més elevats i de radó 

més baixos, el que ens indica que no s’hi està produint SGD. Finalment, les dades obtingues a 

escala local confirmen que, a la riera on s’ha situat la campanya, la descàrrega d’aigua subterrània 

que hi trobem és de la recirculació de l’aigua marina.   
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7. CONCLUSIONS 

La descàrrega d’aigua subterrània és un procés que es veu afectat per una gran varietat de 
paràmetres, com és la activitat humana, la conca hidrogràfica, la geologia, el clima, la 
microbiologia y molts d’altres. Aquest ventall de paràmetres, provoquen que la SGD sigui un 
procés complex, difícil de estudiar, en el que no hi ha una metodologia que pugui ser utilitzada per 
a tots els casos. 

No hi ha un traçador que permeti, de manera definitiva, determinar la descàrrega d’aigua 
subterrània. Cada traçador presenta avantatges i inconvenients depenent de la metodologia seguida 
i del tipus de descàrrega que es produeixi. Mitjançant les metodologies utilitzades, el radó i la 
salinitat han sigut els paràmetres que han permès identificar en quines zones s’hi ha produït SGD i 
la seva magnitud.  

Les dades de clorofil·la han resultat ser un bon traçador de SGD, ja que els punts estudiats 
mitjançant aquest mètode, han presentat un resultat similar als estudiat amb les altres metodologies. 
Aquesta tècnica és la més econòmica i ràpida, ja que es treballa a partir de dades que ja existeixen i 
són a l’abast de qualsevol usuari. 

En aquest estudi, la temperatura no ha sigut un traçador determinant per a detectar SGD en cap de 
les tres escales treballades.  

Per a estudiar descàrrega d’aigua subterrània mitjançant un transsecte com el realitzat a la comarca 
del Maresme, la salinitat és el traçador que presenta una major resolució espacial, ja que les dades 
obtingudes de radó són integrades, mentre que les de salinitat són puntuals.  

La clorofil·la i el radó permeten estudiar diferents vies de descàrrega d’aigua subterrània, com són 
la descàrrega d’aigua subterrània terrestre i la descàrrega produïda per recirculació. En canvi, la 
temperatura i la salinitat, només permet estudiar la descàrrega d’aigua subterrània terrestre dolça.  

El conjunt de les diferents metodologies seguides demostra que, per a detectar la SGD, és 

recomanable utilitzar més d’un traçador. Hi ha zones on un traçador pot presentar un valor que ens 

indiqui que s’hi produeix descàrrega, i que aquest valor sigui el resultat d’un altre procés que s’hi 

està produint. El còmput de diferents variables, permet detectar amb més precisió, aquelles zones 

on s’està produint descàrrega.  

La geologia és un factor important en el moment de buscar zones on es produeix SGD. L’extensió 

dels materials al·luvials, determina la magnitud de la descàrrega. Les zones on els materials que 

afloren són majoritàriament granits, la descàrrega és puntual, limitada a aquelles zones on hi ha un 

aqüífer. En canvi, en aquelles zones on l’extensió dels materials al·luvials és més gran, la 

descàrrega es produeix al llarg de la costa.  
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ANNEX 

Zona del riu Muga-Fluvià i Ter 

El primer cas contempla aquells punts situats a la zona del riu Muga-Fluvià i riu Ter (Figura 24). 

Els tres punts situats al nord, presenten probabilitats baixes. El primer punt està situat a la població 

de Roses, sobre un aqüífer de tipus al·luvial, sense la influència de cap riu ni de cap emissari.  

 

Figura 24 Mapa en detall de la zona del riu Muga al nord i el riu Ter al sud. 

Aquest municipi està caracteritzat per presentar un conjunt de canals artificials destinat a ser 

utilitzat com una via de transport d’embarcacions. La zona presenta una platja de tipus 

semitancada. Tot això fa que, aquesta zona es pot veure influenciada per les possibles aportacions 

antropogèniques dels canals i del port. Els dos següents punts estan situats a la desembocadura dels 

rius Muga i Fluvià, per la qual cosa, considera que la font de nutrients principal serà el riu.  

Els punts caracteritzats com a probables no es veuen afectats per la influència d’emissaris, però 

estan situats a menys de 2 km de la desembocadura del riu, pel que, en aquests casos, el hotspot pot 

haver sigut incentivat pels nutrients aportats pel riu, per SGD o una combinació de totes dues.  

Finalment, l’únic punt d’aquesta zona catalogat com a molt probable, està situat en una zona amb 

un tipus d’ús del sòl natural. No es veu afectat per la possible influència de cap emissari i  està 

posicionat al nord de la desembocadura del riu Ter. 
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Zona de Barcelona 

La zona de Barcelona està caracteritzada per una zona altament urbanitzada. Presenta la 

desembocadura del riu Besòs al nord, i el riu Llobregat al sud. Aquesta àrea contempla nou punts, 

dels quals dos són molt probables, dos probables i cinc poc probables (Figura 25). 

 

Figura 25 Mapa en detall de la zona de la ciutat de Barcelona. 

S’han establert com a poc probables, aquells punts situats a la desembocadura dels dos rius 

esmentats, i aquells que es troben en una zona altament urbanitzada, en els tres punts situats al 

nord, o industrialitzada, com és el cas dels punts situats més al sud. La majoria dels punts, estan 

situats a menys de 2 km dels emissaris.  

Els punts molt probables, estan situats fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, en aqüífers de 

tipus fissurat i al·luvial i, no es veuen influenciats per rius, emissaris o estructures portuàries.  
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Zona Comarruga – Vilanova i la Geltrú 

Aquesta zona presenta sis punts, representats en grups de tres entre les categories de molt probable 

i probable (Figura 26).  

Tots els punts categoritzats com a molt probables, estan situats en zones que no es veuen 

influenciades per cap riu, emissari i estructura portuària. Tots ells, estan situats fora del nucli dels 

municipis, on el tipus d’ús del sòl és agrícola o semi urbanitzat.  

Per a definir els punts probables, només s’han tingut en compte les infraestructures portuàries. El 

punt situat a l’est, es veu afectat pel port del municipi de Vilanova i la Geltrú i els punts ubicats al 

centre, pels espigons del municipi de Cubelles. 

 

Figura 26 Mapa en detall de la zona Comarruga – Vilanova i la Geltrú. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi multimetodològic de la SGD  Martí Nogués Freixas 

Annex iv 

 

Zona del Delta de l’Ebre 

Aquesta zona presenta 12 punts, 11 dels quals s’han catalogat com poc probable i un com a 

probable (Figura 27). L’Ebre és el riu amb el cabal més elevat de Catalunya. El delta està 

caracteritzat per presentar una gran extinció de camps d’arròs. Per a poder abastir a tots els 

agricultors de la zona, s’ha instaurat una xarxa de canals artificials, que recorren les parts internes 

del delta, desembocant en les seves parets.  

El fet que ens trobem al delta del riu amb més cabal de Catalunya, i un terreny ocupat 

majoritàriament per la indústria de l’agricultura, presentant canals artificials que nodreixen els 

camps i desemboquen als laterals del delta, ha provocat que tots els punts situats en aquesta zona 

s’hagin establert com a poc probables.  

El punt situat al municipi de Les cases d’Alcanar, s’ha designat com a probable,  ja que aquest està 

situat aproximadament a 6 km de l’estructura del delta, i la zona de recàrrega que afecta els 

aqüífers on està situat és diferent de la del delta. No obstant aquests punts, la magnitud del delta de 

l’Ebre provoca que la probabilitat no pugui ser superior a probable.   

 

Figura 27 Mapa en detall de la zona del Delta de l’Ebre 


