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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10625 - Gestió Integrada de Conques i Zones Litorals
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 2.8 no presencials (70 hores) 4 totals (100 hores).
Grup Grup 2, 1S, MREM, PEXT(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Celso García García
celso.garcia@uib.es

11:00h 13:00h Dimarts 17/09/2013 11/02/2014 42 Beatriu
de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari d'Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees
Litorals

Postgrau Postgrau

Màster Universitari de Relacions Euromediterrànies Postgrau Postgrau

Contextualització

Sóc en Celso Garcia, Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona i professor titular de Geografia
Física en el Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears. Podeu contactar amb
mi a través del correu electrònic: celso.garcia@uib.es o a través del telèfon: 971172793. La meva recerca
acadèmica s'ha centrat en l'estudi de les conques de drenatge, des de la hidrologia, la gestió i planificació
dels recursos hídrics fins al transport de sediment (flux d'aigua i sediment). L'estudi de les conques de
drenatge permet conèixer les entrades i sortides d'un sistema fluvial (aigua i sediment) i la resposta d'aquest
sistema a una pertorbació antròpica (canvi en l'ús del sòl, incendis, urbanització, construcció de carreteres
o embassaments, etc.).

L'assignatura Gestió integrada de conques i zones litorals té 4 crèdits ECTS. És una assignatura optativa
del mòdul d'especialització. En funció del perfil triat: acadèmic-investigador o professional, haureu de
matricular-vos de 20c optatius, en el primer cas, o de 10c optatius més les pràctiques externes, en el segon.
Recordeu que podeu triar entre les 12 assignatures optatives del mòdul d'especialització. L'assignatura té una
presencialitat de 30 hores i una no presencialitat de 70 hores.

L'objectiu de l'assignatura és conèixer el funcionament de les conques de drenatge i la seva interacció amb
les zones litorals: la desembocadura dels cursos fluvials a la mar a través d'estuaris, llacunes litorals, deltes,
aiguamolls,..per poder gestionar de manera integrada aquestes zones. No s'ha d'oblidar que les zones costeres
estan directament afectades per l'aigua i el sediment que aboquen els rius. Els canvis produïts en el sediment
aportat pels rius (pertorbacions antròpiques) tenen una influència directa sobre el medi bentònic dels estuaris,
els coralls o les comunitats de les praderes de Posidonia oceanica. Els fluxos de nutrients, particularment els
del carboni i el fòsfor, estan íntimament vinculats als fluxos de sediment i tenen implicacions sobre la pesca;
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també l'exportació de sediment pot estar vinculada amb elements contaminants, com els metalls pesants.
Si coneixem com funciona aquesta interacció es pot efectuar una eficient planificació i gestió d'aquests
espais, moltes vegades vinculats a àrees amb un nivell de protecció important per les seves particularitats
ambientals. És a dir, a través de l'anàlisi de les conques de drenatge i els seus cursos fluvials podem millorar la
planificació i gestió de les zones litorals. En l'assignatura es veuran problemes específics sobre la confluència
d'interessos/interacció del domini hidràulic d'un riu en la desembocadura i el domini marítim terrestre.
Aquesta assignatura és important en els dos itineraris: permet aprofundir en la recerca de les conques
de drenatge i la seva interacció amb les zones litorals (exportació d'aigua i sediment, taxes d'erosió i
sedimentació, balanços de sediment, models, etc.) com per la seva utilitat professional per conèixer com
funcionen aquestes zones de transició, amb un alt valor natural, i poder planificar i gestionar-les de manera
adequada.

Requisits

L'assignatura no té cap requisit específic

Competències

L'assignatura es troba al mòdul d'especialització a on es treballa amb una competència general i vàries
específiques exclusives del mòdul.

Específiques
1. CE-14. Ser capaç de dissenyar instruments específics de planificació i gestió dels recursos a les zones

costaneres que garanteixin la protecció, defensa i mitigació dels efectes antropogènics negatius.
2. CE-15. Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el sistema físic-

ambiental, així com reconèixer aquests mateixos processos a nivell regional i local.

Genèriques
1. CG-3. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir

d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Continguts

L'assignatura està estructurada en dos blocs i4 temes:

Bloc 1. Flux d'aigua i sediment des dels rius cap a les zones litorals
Tema 1: Hidrologia i transport de sediment en conques de drenatge
Tema 2. Interacció dels rius amb l'onatge i les marees: Llacunes litorals, estuaris i deltes
Tema 3. Balanços de sediment

Bloc 2. La gestió integrada: interacció conques i zones litorals
Tema 4.Integrated Coastal Area and River Management (ICARM)
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Continguts temàtics
Bloc 1. Flux d'aigua i sediment des dels rius cap a les zones litorals

Tema 1. Hidrologia i transport de sediment en conques de drenatge
Fonaments sobre els estudi dels fluxos d'aigua líquida (cabal) i sòlida (sediment en suspensió
i càrrega de fons) en rius. Recorregut de l'aigua i del sediment des de la capçalera d'una conca
fins a la seva desembocadura.

Tema 2. Interacció dels rius amb l'onatge i les marees: Llacunes litorals, estuaris i deltes
Estudi de la interacció dels cursos fluvials amb la mar: formes típiques de transició entre un
sistema fluvial i un marí. Funcionamentitipus dellacunes litorals, estuaris i deltes.

Tema 3. Balanços de sediment
Com quantificar les entrades i sortides de sediment d'una conca de drenatge a través d'un
balanç de sediment: procedència (fonts), engolidors, erosió, sedimentació isortida de sediment
cap a la mar.

Bloc 2. La gestió integrada: interacció conques i zones litorals
Tema 4. ICARM. La gestió integrada de zones costeres i conques

Conèixer i aplicar models integrals per a la gestió conjunta de les conques de drenatge i la
seva desembocadura a les zones litorals. Aplicar el mètode ICARM que vincula la gestió de
les conques de drenatge amb la gestió de la zona litoral.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Temes 1 a 4 Grup gran (G) Donar les pautes teòriques de cada tema a través de l'exposició a classe de
la teoria, a través de presentacions i audiovisuals

Classes pràctiques Resolució de
problemes

Grup mitjà (M) 3 pràctiques mitjançant les quals es resoldran problemes sobre els temes
teòrics que s'han vist a classe. Les pràctiques seran sobre casos reals i amb
aplicabilitat en el camp de la gestió.

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Resoldre els dubtes sobre els temes vist a classe i sobre els articles científics
recomanats per al treball no presencial

Altres Sortida de camp Grup mitjà (M) Conèixer en situ els problemes de gestió en la confluència entre el domini
hidràulic i el domini marítim terrestre. A partir de dades cartogràfiques
i numèriques compendre els processos d'erosió i sedimentació a la
desembocadura del torrent de na Borges a través del seu gorg o llacuna
litoral. treballar amb un problema sobre la coincidència d'un límit establert
pels domninis hidràulics i marítims-terrestres

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i estudi d'articles
científics

A través d'articles científics completar i entendre els diferents temes explicats en les
classses presencials

Estudi i treball
autònom individual

Memòria ICARM Realització i aplicació de la metodologia ICARM de la UNESCO a una conca fluvial
i la seva zona litoral

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 30
Classes teòriques Temes 1 a 4 12 0.48 12
Classes pràctiques Resolució de problemes 8 0.32 8
Tutories ECTS Tutories 4 0.16 4
Altres Sortida de camp 6 0.24 6

Activitats de treball no presencial 70 2.8 70
Estudi i treball autònom individual Lectura i estudi d'articles científics 28 1.12 28
Estudi i treball autònom individual Memòria ICARM 42 1.68 42

Total 100 4 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Resolució de problemes

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció 3 pràctiques mitjançant les quals es resoldran problemes sobre els temes teòrics que s'han vist a classe. Les

pràctiques seran sobre casos reals i amb aplicabilitat en el camp de la gestió.
Criteris d'avaluació Cada pràctica serà explicada i tindrà uns apartats que s'hauran de respondre. Si es respecta l'estructura de la

pràctica i es respon correctament a cada apartat la pràctica estarà aprovada.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Memòria ICARM

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Realització i aplicació de la metodologia ICARM de la UNESCO a una conca fluvial i la seva zona litoral
Criteris d'avaluació Treball en format d'article científic a on s'explicarà l'aplicació d'una gestió integrada a una conca de drenatge

i la seva zona litoral

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia:

Bianchi, T.S. Biogeochemistry of Estuaries. Oxford: Oxford Univ Press. 2007

French, P.W. Coastal and estuarine management. London: Routledge, 1997. ISBN 0415137594

Huntley, D.A., Leeks, G.J.L., Walling, D.E. (eds.) Land-ocean interaction: measuring and modelling fluxes
from river basins to coastal seas. London: IWA. 2001 ISBN 1900222108

Kjerfve, B. (ed.) Coastal lagoon processes. Amsterdam: Elsevier. 1994. ISBN 0444882588

Meybeck, M. Carbon, nitrogen, and phosphorus transport by world rivers. American Journal ofScience
282:401-450. 1982

Meybeck, M. Global analysis of river systems: From Earth system controls to Anthropocene syndromes.
Phil Trans R Soc Lond Ser B 358:1935-1955. 2003

Milliman J.D., Meade R.H. World-wide delivery of river sediment to the oceans. Journal of Geology
91:1-21.1983

Nordstrom, K.F., Roman, C.T.(eds.) Estuarine shores: evolution, environments and human alterations.
Chichester: Wiley. 1996. ISBN 0471965960

Perillo, G.M.E. (ed.) Geomorphology and sedimentology of estuaries. Amsterdam: Elsevier, 1995. ISBN
0444881700

Syvitski, J.P.M., Vorosmarty, C.V., Kettner, A.J., Green, P. Impact of humans on the flux of terrestrial
sediment to the global coastal ocean. Science: 376-380. 2005
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Wang, H. et al. Reconstruction of sediment flux from the Changjiang (Yangtze River) to the sea since the
1860s. Journal of Hydrology 349:318-332. 2008

Bibliografia bàsica

UNEP/MAP/PAP. Conceptual Framework and Planning Guidelines for Integrated Coastal Area and River
Basin Management. Split, Priority Actions Programme, 1999.
The United Nations Environment Programme (UNEP) and the Priority Actions Programme Regional
Activity Centre (PAP/RAC) of the Mediterranean Action Plan (MAP) have decided to further develop
the ICARM concept and to demonstrate practically how the ICARM concept can be applied to specific
management issues for river-coast systems. The first Expert Working Group Meeting on the Concept and
Development of practical Guidelines for Integrated Coastal Area and River Basin Management was held in
Nairobi in 1996. It decided that ICARM concept could be further developed as a tool for policy-makers and
other stakeholders to achieve
sustainable development of the river basins and coastal areas.
Huntley, D.A.; Leeks, G.J.L.; Walling, D.E. (eds.) Land-ocean interaction: measuring and modelling fluxes
from river basins to coastal seas. London: IWA. 2001 ISBN 1900222108.
Summaries of the major findings of the Rivers, Estuaries and Coasts components of the Natural Environment
Research Council's Community Project LOIS (Land Ocean Interaction Study).

Perillo, G.M.E. (ed.) Geomorphology and sedimentology of estuaries. Amsterdam: Elsevier, 1995. ISBN
0444881700
This is the first book to be entirely devoted to the geomorphology and sedimentology of estuaries. The
chapters in the book are structured according to the morphogenetic classification which is based on a new
definition of estuaries and covers all areas within this field. The material is presented in such a way that
it serves both as a reference for the researcher and as a textbook for use on courses covering estuaries,
coastal environments, sedimentology and oceanography.Internationally renowned specialists have provided
in-depth descriptions of the geomorphology, sedimentology and interactive processes associated with each
particular subject.

French, P.W. Coastal and estuarine management. London: Routledge, 1997. ISBN 0415137594
Examines key issues surrounding the human use, abuse, and management of estuarine and coastal
environments and explains ways in which conservation and management policies and practice can protect
this ecosystem. Overviews how coasts and estuaries operate and the types of habitats which result from
coastal processes, and details impacts of coastal defenses, industrial development, and tourism, as well as
impacts of distant activities. Examples and real-life case studies illustrate the effects of human intervention,
both from a historic and contemporary perspective. Presents soft engineering approaches to traditional sea
defense techniques and investigates why these techniques are not more widely used.

Bibliografia complementària

Altres recursos


