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Abstracte (català) 

El segle XX s’ha caracteritzat per un creixement exponencial de la població. Aquest augment 

demogràfic ha provocat una concentració de població en zones costaneres que ha comportat el 

desenvolupament de les grans metròpolis (p.e. Nova York, Rio de Janeiro o San Francisco). En aquest 

treball s’han estudiat les conseqüències en el cicle hidrològic de la recent urbanització de la comarca 

del Maresme, al Nord de la ciutat de Barcelona. El treball s’ha centrat en estudiar si existeix una 

relació entre la urbanització del litoral i la descàrrega d’aigua subterrània al mar, fet que podria 

provocar l’alteració dels cicles biogeoquímics i en conseqüència una disminució de la productivitat 

de la zona i de les espècies autòctones.  

L’anàlisi de l’evolució dels usos del sòl juntament amb una sèrie temporal de dades (1994-2014) de 

salinitat i nutrients a les costes del Maresme ha posat de manifest que l’augment de la zona 

urbanitzada i de la zona forestal i la disminució de la zona agrícola ha propiciat la disminució de la 

descàrrega d’aigua subterrània al mar. L’impacte d’aquesta interrelació és la disminució de 

l’aportació d’aigua dolça, justificada per un augment de la salinitat al mar, i el descens en les 

concentracions de nutrients, fet que podria provocar un canvi important en diversos cicles 

biogeoquímics presents al medi marí, justificat amb un descens en les concentracions de clorofil·la 

(de 7,7 l’any 1995 a 1,3 µg·L-1 l’any 2012). 

S’observa doncs, una correlació entre els 3 eixos del cicle analitzat: usos del sòl, alteració de la 

dinàmica d’aqüífers costaners i pertorbació dels fluxos d’aigua dolça al mar. 

 

Paraules clau: Aigua subterrània, Usos dels sòl, Urbanització, SGD, Nitrats, Silicats, Salinitat, 

Clorofil·la, Conductivitat, Nivells piezomètrics. 
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Abstracto (español) 

El siglo XX se ha caracterizado por un crecimiento exponencial de la población. Este aumento 

demográfico ha provocado una concentración de población en zonas costeras que ha comportado el 

desarrollo de las grandes metrópolis (p.e. Nueva York, Río de Janeiro o San Francisco). En este trabajo 

se estudian las consecuencias en el ciclo hidrológico de la reciente urbanización del litoral del 

Maresme, al Norte de la ciudad de Barcelona. El trabajo se ha centrado en estudiar si hay una relación 

entre la urbanización del litoral y la descarga de agua subterránea al mar, lo cual podría provocar la 

alteración de ciclos biogeoquímicos y en consecuencia una disminución de la productividad de la 

zona y de las especies autóctonas. 

El análisis de la evolución de los usos del suelo juntamente con una serie temporal de datos (1994-

2014) de salinidad y nutrientes en las costas del Maresme ha revelado que el aumento de la zona 

urbanizada y de la zona forestal y la disminución de la zona agrícola ha propiciado la disminución de 

la descarga de agua subterránea al mar. El gran impacto de esta interrelación es la disminución de la 

aportación de agua dulce (justificada por un aumento de la salinidad al mar) y la disminución en las 

concentraciones de nutrientes (cogiendo como muestra representativa nitratos y silicatos), hecho 

que ha provocado al mismo tiempo un cambio importante en diferentes ciclos biogeoquímicos en el 

medio marino, justificado per un descenso en las concentraciones de clorofila (de 7,7 el año 1995 a 

1,3 µg·L-1 el 2012). 

Se observa una correlación entre los 3 ejes del ciclo analizado: usos del suelo, alteración de la 

dinámica de acuíferos costeros y afectación en los flujos de agua al mar. 

 

Palabras clave: Agua subterranea, Usos dels suelo, Urbanización, SGD, Nitratos, Silicatos, Salinidad, 

Clorofila, Conductividad, Niveles piezométricos. 

 

Abstract (english) 

20th century has been characterized by population exponential growth. This demographic increase 

has caused high concentrations of population in coastal zones that have contribute to metropolis 

development (e.g. New York, Rio de Janeiro or San Francisco). The aim of this project is to study the 

consequences in hydrological cycle by recent urbanisation in Maresme coasts, at North of Barcelona. 

The project has focused on the possible relation between coastal urbanisation and submarine 

groundwater discharge, what could cause alteration in sea biogeochemical cycles and, in 

consequence, decreases in theses zones’ production and autochthon species. 

The analysis of land use evolution, in addition with salinity and nutrients temporal data (1994-2014) 

at Maresme coasts have revealed that increases of urban zone and forest zone and decrease of 

agricultural zone have led to submarine groundwater recharge volume decreases. 

The biggest impacts related to this interrelation are decreases in submarine groundwater discharge 

(justified with an increase in sea salinity) and nutrients concentrations (taking nitrates and silicates 

as a representative sample). At the same time, these impacts have caused an important change in 

some biogeochemical cycles in marine environment, justified with decreases in chlorophyll 

concentrations (from 7,7 in 1995 to 1,3 µg·L-1 in 2012). 

It is observed that there is a correlation between these 3 basic axis described in the analysed cycle: 

land use, coastal aquifers dynamics variation and submarine groundwater discharge alteration. 

 

Keywords: Groundwater, Land use, Urbanization, SGD, Nitrates, Silicates, Salinity, Chlorophyll, 

Conductivity, Piezometric levels.   
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1.- Introducció 

La urbanització en grans àrees costaneres de 

tot el món ha estat una de les tendències més 

accelerades durant la segona meitat del segle 

XX i la primera dècada del XXI, sent un dels 

principals motors de canvi ambiental (Grimm 

et al., 2008). Aquest augment de la 

urbanització ha desencadenat una sèrie de 

conseqüències en molts àmbits diferents, com 

per exemple en els recursos d’aigua 

subterrània (Foster, 2001). 

Amb la impermeabilització del sòl degut a 

l’asfaltat i cimentació de grans àrees properes 

a la costa, justificat per diversitat de factors 

com la importància creixent del sector turístic 

en algunes zones, la dinàmica dels aqüífers 

costaners es pot veure alterada en alguns dels 

seus paràmetres: nivells piezomètrics, 

conductivitat o concentracions de nitrats i 

silicats. 

Aquesta relació entre una variació d’usos del 

sòl caracteritzada per un augment de la zona 

urbana i la qualitat dels recursos d’aigua 

subterrània ha estat profundament estudiada 

(p.e. McFarlane, 1984, Cronin et al., 2003, 

Taniguchi et al., 2007), provocant sovint un 

deteriorament en la qualitat de l’aigua 

subterrània (Tellam, 1995). 

Degut al fet de tractar-se d’aqüífers costaners, 

una alteració dels usos del sòl podria provocar 

un impacte en els fluxos de la descàrrega 

d’aigua subterrània al mar (SGD, en anglès), 

component molt important en el cicle 

hidrològic que inclouen aqüífers costaners 

(Burnett at al., 2006, Moore, 2010 and 

Taniguchi et al., 2002), i dels nutrients que 

solen tenir associats (Rengarajan 2015). 

L’objectiu d’aquest estudi és comprovar la 

interrelació entre 3 factors: la variació dels 

usos del sòl, l’alteració de la dinàmica 

d’aqüífers costaners i la pertorbació dels 

fluxos d’aigua al mar. S’ha triat la comarca 

del Maresme per exemplificar i corroborar la 

hipòtesi principal del projecte. 

2.- Materials i Mètodes  

2.1 Àrea d’estudi 

La comarca del Maresme, al Nord de la ciutat 

de Barcelona, té una extensió de 398 km2 

(Idescat 2015). Ubicada a l’oest del Mar 

Mediterrani, és una comarca totalment 

abocada al mar, ja que té una llargària d’uns 50 

km i una amplada que oscil·la entre els 5 i els 

15 km. 

L’existència d’una sèrie d’aqüífers costaners 

amb litologia granítica (Carmona and 

Puigserver, 2013), que responen gairebé als 

límits polítics de la comarca, denominats en 

conjunt com a “Massa 18” segons la base de 

dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA 

2003), provoquen que sigui una zona que amb 

poca extensió pugui interrelacionar els 3 

aspectes del projecte: usos del sòl, dinàmica 

d’aqüífers costaners i fluxos d’aigua al mar. 

Ens hem centrat bàsicament en la zona de la 

comarca que hem anomenat Àrea central. La 

decisió d’aquest enfocament ha estat presa en 

base a la importància pel que fa als fluxos 

d’aigua al mar d’una de les rieres més 

important de la comarca: la riera d’Argentona. 

 

Fig. 1: Situació del Maresme en la regió Mediterrània 
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2.2 Metodologia 

2.2.1 Usos del sòl 

Les ortofotos digitalitzades mitjançant el 

software Miramon7.1 (creaf.uab.es/miramon) 

han estat descarregades de la base de dades 

històriques de l’ICC (icc.cat), escollint els anys 

1956, 1990, 2000, 2004 i 2010. Mitjançant 

aquestes s’ha pogut extreure l’evolució dels 

usos del sòl pel període estudiat. 

2.2.2 Hidrologia 

Les dades dels aqüífers (nitrats, nivells 

piezomètrics i conductivitat) i de la zona 

costanera (nitrats, silicats, salinitat i clorofil·la) 

han estat proporcionades per l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA).  

Les dades de silicats s’han pres com una 

aproximació de la quantitat de descàrrega 

d’aigua subterrània al mar, ja que, a diferència 

dels nitrats, no és un macronutrient i per tant 

té un temps de permanència més llarg al medi 

marí, pel qual és més fàcil de mostrejar (p.e. 

Garcia-Solsona et al., 2010). 

Les dades de clorofil·la s’han pres com una 

aproximació de la variació de la biomassa de 

fitoplàncton (Eisner et al., 2015). 

Les dades referents a pluviometria han estat 

proporcionades pel Servei Meteorològic de 

Catalunya (Argentona), el Consell Comarcal del 

Maresme (Mataró), Antoni Sintas (Arenys de 

Mar) i Ramon Estrany (Premià de Mar). 

Tot el conjunt de dades anteriors han estat 

tractades mitjançant els programaris Excel 

(products.office.com/excel), Origin Pro 8 

(originlab.com), Surfer (goldensoftware.com) i 

ArcGIS (arcgis.com), així com per elaborar les 

figures corresponents a gràfics i taules. 

El model d’infiltració easy-balance ha estat 

proporcionat per la Unitat de Geodinàmica 

Externa i Hidrogeologia de la UAB. El mètode 

és originari de la UPC. 

3.- Resultats 

3.1 Usos del sòl 

La variació dels usos del sòl en els darrers 60 

anys queda evidenciada gràficament 

comparant la Figura 2A de l’any 1956, on 

podem veure la predominança d’una zona 

agrícola (53% de recobriment) sobre el forestal 

(45%) i l’urbanitzat (2%). A la Figura 2B de l’any 

2010, s’observa un increment significatiu del 

sòl urbanitzat (22%) i les zones forestals (59%) 

davant les àrees per ús agrícola (17%). Com 

podem veure a les Figures 2C i 2D, les zones per 

ús urbà i agrícola es disposen a les zones planes 

de la comarca, més a prop de la costa, mentre 

que les zones forestals són dominants a l’àrea 

que ocupa part de la Serra de Marina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Usos del sòl (zona agrícola, zona forestal, zona urbanitzada, infraestructures de transports, platges i ports) i percentatge de recobriment 

de la comarca del Maresme l’any 1956 (Fig. 2A – 2Dim i Fig. 2C – 3Dim-Model Digital d’Elevacions) i l’any 2010 (Fig. 2B – 2Dim i Fig. 2D – 3Dim-

Model Digital d’Elevacions).  

D 
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3.2 Aqüífers 

Els paràmetres rellevants en el nostre període 

d’estudi són les variacions dels nivells 

piezomètrics, conductivitat i  concentracions 

de nitrats.  

Els nivells piezomètrics dels aqüífers 

segueixen tendències variades, baixant en uns 

quants pous però mantenint-se o fins i tot 

pujant en alguns altres, dificultant definir una 

tendència uniforme per a tota la comarca. 

Pel que fa a la conductivitat observem valors i 

tendències diferents segons el pou que 

analitzem, relacionat amb la distància a la 

costa de la mostra.  

Referent als nitrats s’observa una tendència a 

la baixa de les seves concentracions en la 

majoria de pous de l’àrea d’estudi, amb un pic 

notable al període 2006-2008, corresponent a 

la sequera generalitzada de Catalunya (March 

and Saurí, 2013). 

3.3 Descàrrega d’aigua subterrània 

A la zona costanera s’observen tendències 

que ens indiquen un augment de la salinitat 

(Fig. 3A). En contraposició, es detecten 

tendències a la baixa pel que fa a les 

concentracions de silicats (Fig. 3B), nitrats i 

clorofil·la. Els dos fenòmens anteriors tenen 

tendències accentuades al punt corresponent 

a la riera d’Argentona. Als altres punts de la 

comarca del Maresme es veu com les 

evolucions seguides per les concentracions de 

silicats i salinitat són bastant regulars al llarg 

del temps. 

 

 
 

 

Fig. 3: Evolucions de les concentracions mitjanes de silicats (mg·L-1) (Fig. 3A) i salinitat (psu) (Fig. 3B) a diferents punts de la costa 

de Catalunya. Els punts de mostreig situats entre les línies vermelles són els que fan referència a la comarca del Maresme. Els punts 

titulats “Estartit (Gola del Ter)” i “Badia dels Alfacs” no són representatius de les tendències analitzades per aquest projecte, ja que 

estan influenciades per rius (escolament superficial de gran volum). 

 

 

 

 

 

 

A 
B 



6  U N I V E R S I T A T  A U T Ò N O M A  D E  B A R C E L O N A 
 

F E B R E R  2 0 1 6 

4.- Discussió 

4.1 Usos del sòl i balanç hídric de l’aqüífer 

Com podem veure a la Figura 4, la precipitació 

llindar (precipitació necessària per a que hi 

comenci a haver escolament) comença a 

disminuir quan creix de manera més 

accentuada l’ús del sòl amb propòsits 

urbanístics (378 ha·any-1 – 1990-2000), el qual 

impermeabilitza quasi totalment el sòl, i quan 

disminueix significativament la zona agrícola 

(-522,6 ha·any-1 - 1990-2000). Aquest 

augment del sòl urbanitzat desencadena en 

un augment de l’aigua urbana (de 5 a 49 hm3), 

pel que s’hauria de predir una menor 

recàrrega de l’aqüífer, ja que tota aquesta 

aigua que s’escola per territori urbanitzat ja 

no s’infiltrarà a l’aqüífer. Tot i observar-se 

algunes tendències que indiquen un descens 

de la recàrrega per aquesta variació 

accentuada dels usos del sòl, hi ha altres 

factors que també hi influeixen. Alguns 

exemples podrien ser la variació de la 

pluviometria anual o el segrest d’aigua per 

part de l’augment de zona forestal (de 50 hm3 

al 1956 a 70 hm3 al 2010). El descens de 

l’activitat agrícola (d’un 3,5% l’any 1991 

d’aportació del sector primari al PIB a un 

1,6% l’any 2006 (Tirado, 2007)), relacionat 

amb la disminució d’extracció d’aigua de 

l’aqüífer, també hi influenciaria, disminuint la 

pressió sobre els aqüífers. 

 

 

 

Fig. 4: Evolució temporal del 

percentatge d’usos del sòl 

(agrícola, forestal i urbà) 

(ha), precipitació llindar 

(mm) i coeficient 

d’escolament calculats amb 

el Mètode Racional (línia 

vermella gruixuda), 

pluviometria anual (mm), 

recàrrega d’aigua a l’aqüífer 

(hm3) i escolament d’aigua 

sobre sòl urbà (hm3). Totes 

les variables fan referència a 

la totalitat de la comarca del 

Maresme. 
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4.2 Nitrats, Nivells i Pluviometria 

Fig. 5 : Evolució temporal de les concentracions de 

nitrats (mg·L-1) en funció de la distància al mar i 

nivells piezomètrics en diferents àrees, volum de 

recàrrega (hm3) (línia vermella) i precipitació anual 

(mm). 

Com podem observar a la Figura 5 (tot i l’efecte 

de la sequera ho dificulti) i en l’anàlisi de dades 

que s’ha fet durant el projecte, les tendències 

de nitrats són sempre a la baixa per tots els 

pous analitzats, amb mitjanes més altes en 

aquelles mostres més a prop de la costa, ja que 

corresponen a zones planes on històricament 

s’hi han ubicat els usos agrícoles (fertilitzants) 

(Fig. 2C) i urbanitzat (contaminació) (Fig. 2D). 

Aquesta tendència a la baixa (de 90 a 77 mg·L-

1 de mitjana) es podria relacionar amb la 

disminució de la zona agrícola (20.750 ha. l’any 

1956 a 6.895 ha. l’any 2010), lligant aquesta 

activitat amb l’ús de fertilitzants. 

Veiem també la correspondència entre una 

baixada de la precipitació, una baixada de 

nivells piezomètrics i un augment de les 

concentracions de nitrats, per exemple en el 

període de sequera entre els anys 2006 i 2008 

a les conques internes de Catalunya. 

4.3 Conductivitat i distància a la costa 

Fig. 6: Evolució temporal de la precipitació (mm), 
recàrrega d’aigua a l’aqüífer (hm3) (línia vermella), 
nivells piezomètrics (m.s.n.m) i conductivitat a 20ºC 
(µS·cm-1). La llegenda mostra entre parèntesis la 
distància entre el pou i la costa i seguidament l’àrea en 
la que es troba (AC fa referència a l’àrea central i AN a 
l’àrea nord). 

A la Figura 6, corresponent a la conductivitat, 

veiem una clara influència del mar en aquells 

pous més propers a la costa en dos sentits: 

mitjanes més altes i fluctuacions més 

accentuades, el que evidencia una major 

sensibilitat al mar d’aquestes zones. 

Comparant dins la Figura 6 el pou 26 i el pou 

27, podem veure la correlació inversa en certs 

moments entre un augment de nivells 

piezomètrics i una baixada de conductivitat. En 

determinats moments s’observen nivells 

piezomètrics prop de la zona costanera que 

estan per sota del nivell del mar, fet que pot 

evidenciar que hi ha hagut una intrusió salina, 

mostrada en un augment de la conductivitat en 

pous propers. Segons la Figura 6, amb nivells 

piezomètrics bastant variables,  podríem 

suposar que aquest fenomen és més ocasional 

que una tendència clara. 
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4.4 Evolució dels fluxos d’aigua al mar amb els usos del sòl 

 

Fig. 7: Evolució de les concentracions de nitrats (mg·L-1), silicats (mg·L-1) i clorofil·la (µg·L-1) a la desembocadura de la 

riera d’Argentona, en comparació amb l’evolució dels usos del sòl de l’Àrea Central, incloent els municipis de Mataró, 

Argentona i Cabrera de Mar. 

Com podem veure a la Figura 7, observem 

certes correlacions entre les concentracions 

de nutrients i l’activitat biòtica, indicada 

mitjançant les concentracions de clorofil·la, 

com els pics corresponents als silicats (1,4 

mg·L-1) i la clorofil·la (28,3 µg·L-1) l’any 1995 o 

els pics de nitrats i silicats l’any 1998.  

La no correspondència  que es pot veure a la 

Figura 7 entre un pic de nutrients i un pic de 

clorofil·la pot ser deguda a gran varietat de 

factors o biaixos (p.e. corrents marines 

(Raimbault et al., 1993) o el consum dels 

nutrients degut a l’activitat biològica). 

Observem a la zona amb l’ombrejat blau que 

les concentracions i les variacions més 

importants tant de nutrients com de clorofil·la 

(mitjana de 3,5 µg·L-1) corresponen a l’època 

en la qual varien més els usos del sòl. A partir 

de l’any 2000, quan la variació dels usos del 

sòl s’estabilitza, les concentracions de 

nutrients i clorofil·la (mitjana de 1,5 µg·L-1)  es 

mantenen més o menys constants.  

El fet que disminueixen les concentracions de 

clorofil·la suposa una relació entre una 

variació dels usos del sòl i una pertorbació 

dels cicles biogeoquímics al mar. 

Al projecte també s’han tractat dades 

referents a les concentracions de nitrats, 

silicats i clorofil·la a camp mitjà (1.800m de la 

costa), trobant per aquests punts 

concentracions molt més baixes (0,03 mg·L-1 

de silicats 1994-1999) que a la zona costanera 

(0,09 mg·L-1 de silicats 1994-1999). 
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4.5 Correlació Silicats – Salinitat. Disminució de l’efecte de la SGD 

 

Fig. 8: Correlació entre concentració de silicats (mg·L-1) i salinitat (psu) a diferents punts de la costa del Maresme. 

Com podem veure a la Figura 8, abans de l’any 

2000 existia una correlació inversa entre 

concentracions de silicats (traçador de SGD) i 

salinitat a la riera d’Argentona, corresponent 

als punts 1994 (0,94;28) i 1998 (1,05;29,8), la 

qual ens evidencia una descàrrega d’aigua 

subterrània al mar important, justificada per 

una disminució de salinitat en el mateix 

moment en què augmenta la concentració de 

silicats. 

A mesura que avancem en el temps, aquesta 

correlació s’esvaeix, concentrant la majoria de 

punts dins el cercle verd de la Figura 8 amb 

valors al voltant de 38 psu. En termes pràctics, 

la desaparició d’aquesta tendència ens indica 

que la descàrrega d’aigua subterrània al mar 

per la zona de la desembocadura de la riera 

d’Argentona ha disminuït. 

5.- Conclusions 

Es corrobora la hipòtesi principal del projecte, 

expressada per l’esquema de la Figura 9, 

destacant la interrelació entre els tres factors 

que s’hi presenten. 

 

Figura 9: Hipòtesi del projecte 
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Es destaca la importància de la riera 

d’Argentona i l’Àrea central com a exemple de 

zona amb una pressió antròpica accentuada 

marcada per una variació d’usos dels sòl que 

ha provocat un canvi en la dinàmica dels 

aqüífers costaners i del volum i qualitat dels 

fluxos d’aigua dolça al mar (SGD). 

Els usos del sòl, amb un augment de la zona 

urbanitzada, de 907 ha. a 8.561 ha. (940%), i 

una disminució de la zona agrícola, de 20.750 

ha. a 6.895 ha. (-70%), entre el 1956 i el 2000 

han comportat una menor recàrrega del 

aqüífers costaners de la comarca del 

Maresme (també afectada per la 

precipitació), accentuant l’augment de l’aigua 

urbana de 5 a 49 hm3, volum que ben aprofitat 

podria esdevenir una gran font d’aigua a 

afegir a la xarxa de subministrament. 

La gran sensibilitat de les zones de l’aqüífer 

més pròximes a la costa, amb valors de nivells 

piezomètrics inferiors al nivell del mar 

evidencien una intrusió salina que podria 

afectar a les poques zones agrícoles que 

encara queden a la comarca si es reguessin els 

cultius amb aigua salabrosa. 

S’ha comprovat una disminució de l’aportació 

d’aigua dolça, amb una disminució dels silicats 

a la riera d’Argentona de 0,23 (mitjana 1994-

99) a 0,06 (mitjana 2010-12) mg·L-1 i un 

augment de la salinitat de 36.8 (mitjana 1994-

99) a 38 (mitjana 2010-13) psu. La correlació 

inversa entre silicats i salinitat que en un 

passat teníem a la desembocadura de la riera 

d’Argentona s’ha anat esvaint, exposant que 

la importància de la SGD en aquesta zona ha 

disminuït de manera molt accelerada. També 

ho veiem ja que la mitjana de clorofil·la ha 

passat de 3.5 (mitjana 1994-99) a 1.5 (mitjana 

2010-12) µg·L-1. 

Les baixes concentracions de nutrients a camp 

mitjà (1.800m mar endins) (0,03 mg·L-1 de 

silicats 1994-1999) en comparació amb la 

costa (0,09 mg·L-1 de silicats 1994-1999) 

evidencien que els efectes dels fluxos d’aigua 

al mar són importants només en zones 

properes a la costa. Tot i això, les 

concentracions de clorofil·la no representen 

diferències tan significatives a camp mitjà com 

les de nutrients, fet que podria estar justificat 

per la presència d’emissaris submarins a la 

zona. 

6.- Possibles escenaris d’estudi 

Des del grup de treball del projecte es 

presenten futures línies de treball que aquest 

estudi no ha cobert i que podrien ser 

interessants complementats amb el projecte 

“Impactes de la urbanització en la dinàmica 

d’aqüífers costaners. El cas del Maresme, 

Catalunya”: 

· Estudiar el grau d’extrapolació d’aquest 

projecte a altres zones costaneres del món 

amb característiques similars pel que fa a 

pressió antròpica lligada a una variació 

accelerada dels usos del sòl. 

· Aprofundir en les implicacions ambientals, 

ecològiques i socioeconòmiques del projecte 

(p.e. variació del volum de pesca relacionat 

amb SGD i implicacions que això tindria en 

l’economia local d’Arenys de Mar, localitat on 

s’ubica la confraria més important del 

Maresme) 

Agraïments  

Ens agradaria agrair la gran feina efectuada 

pels nostres tutors de Treball de Final de Grau, 

Jordi Garcia-Orellana (ICTA UAB), Almudena 

Hierro (UAB) i Joan Rieradevall (ICTA UAB) pel 

seguiment exhaustiu que han fet del treball, 

proveint-nos de les eines necessàries per a la 

seva elaboració i el suport continu quan no 

teníem clara la direcció cap a on anar. També 

agrair a l’equip de l’Agència Catalana de 

l’Aigua i l’Institut Cartogràfic de Catalunya i a 

totes les persones i grups de treball que ens 

han proporcionat les dades necessàries i 

l’assessorament tècnic per poder tirar 

endavant el projecte; sense ells no hagués 

estat possible. 
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