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Anys 20
A principis del segle XX el Delta era 
principalment agrícola. Malgrat això, les zones 
humides conserven una extensió i uniformitat 
considerables, així como un riu molt ben 
conservat. Les pinedes i platges formen un 
continu desde Montjuïc fins Castelldefels.
El poblament al Delta de ponent és molt
baix (menys d’un 5% de l’actual):

Fa menys de un segle trobem encara un

Delta principalment agrícola que produeix

quasi el 100% de les fruites i verdures que

es consumeixen a Barcelona.

Anys 60
Inici de la gran transformació: desenvo-
lupament de grans infraestructures de 
comunicació (aeroport, autovía C-31) i 
turístiques (càmpings, camp de golf). La 
zona agrícola es veu “poc” afectada però les 
maresmes pateixen una forta regressió que 
implica comporta les primeres extincions (el 
bitó deixa de criar -1955- i desapareix del riu 
la llúdriga -1958-). La población al Delta de 
Ponent es triplica (encara que és només un 
20% de l’actual): 

Any 2000
El desenvolupament industrial, turísitic
i urbanístic dels 70-80 provoca una destrucció 
sense precedents al Delta del Llobregat.
El petit aeroport dels anys 50 es converteix 
en un gegant i s’implanta una de les xarxes 
viaries més denses de la península (autopistes, 
autovies, carreteres locals, línies de tren
i ferrocarrils, etc). El port, la Zona Franca i
les expansions de Barcelona, L’Hospitalet
i Cornellà sepulten el Delta de Llevant. 
Des de Sant Boi fins Castelldefels es crea una 
trama urbana/industrial contínua. Molts trams 
del Llobregat es canalitzen i fins els anys 90 
els abocaments industrials i residencials el 
converteixen en una claveguera a cel obert. 
Els càmpings i segones residències envaeixen 
les pinedes i platges. Resultat: dràstica 
disminució i fragmentació de les zones 
humides i reducció molt notable dels
terrenys agrícoles. La población al Delta 
de Ponent es quintuplica.

Avui en dia el Delta ha perdut més del 90%

dels seus espais naturals originaris.  El 60%

de la superfície ha desaparegut sota

el ciment, l’asfalt i el formigó. Tot el marge

esquerre ha sigut engolit per la metròpoli. 

Any 2010
Malgrat la tendència de sensibilització global 
vers el medi ambient (sobre tot després de 
la Cimera de Rio 1992, brèsol del concepte 
de desenvolupament sostenible) al Delta del 
Llobregat es perpetua el model desenvolupista 
del passat. Durant la primera década del segle 
XXI es porta a terme el Plà Delta (ampliació 
de l’aeroport –tercera pista, terminal 1, etc-, i 
del port, desviament del riu, arribada de l’AVE, 
canalització del tram final del riu). Resultat: 
s’intensifica la reducció i fragmentació dels 
malmesos espais naturals fins al punt de posar 
en risc la seva viabilitat com a ecosistema. 
Una extensió notable de terrenys agrícoles 
del litoral pratenc i la marina de l’Hospitalet 
desapareixen sota el ciment.

         Anys 20    Anys 60        Any 2000

El Prat de Llobregat    003.591    014.131    063.190

sant Boi de Llobregat    006.553    019.968    085.293

Viladecans      001.567    007.508    064.737

Gavà       005.054    015.725    043.242

Castelldefels      000.365    003.920    056.815

CREIXEMEnT DE LA POBLACIÓ AL DELTA DEL LLOBREGAT 
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LES GRANS
INFRAESTRUCTURES 
UN ABANS I UN DESPRÉS
DEL PLA DELTA
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El caràcter pla i extens del delta, afegit al 
seu veïnatge a una capital com a Barcelona, 
ha propiciat que es veiés com un gran solar 
on ubicar-hi tota mena d’infraestructures i 
serveis. Aquesta concepció anava en la línia 
de centralitzar-hi la’activitat econòmica, 
desequilibrant el territori, i sense tenir 
en compte els interessos de la gent de la 
comarca, ni els de la resta de Catalunya.

Malgrat tot, el Delta del Llobregat

ha sobreviscut al pla d’infraestructures

que porta el seu nom, el Pla Delta.

Moltes d’aquestes infraestructures tenen 
relació amb el transport i la logística: 
l’aeroport, el port, una densa xarxa viària i 
ferroviària, etc, i es van justificar socialment 
perquè havien de dinamitzar l’economia.

AEnA, sEMPRE AL PUnT DE MIRA
L’autoritat aeroportuària s’ha destacat per la 
seva carència de sensibilitat vers l’entorn de 
l’aeroport, és a dir, el Delta. Per a l’ampliació 
es va haver de descatalogar una zona de la 
Xarxa Natura 2000, per primera vegada en la 
història de la UE. Les mesures compensatòries 
imposades a la pràctica no s’han dut a terme. 
Recentment ha estat denunciada davant la 
Fiscalia de Medi Ambient per la construcció 
d’un pàrquing de taxis sobre la XN2000. 
També els veïns l’han portat als tribunals per 
la contaminació acústica.

El Pla Delta va suposar el pas

de la economia productiva a una altra

purament logística i terciària.

L’AEROPORT DEL PRAT: 
sOBREDIMEnsIOnAT I ARRUÏnAT.
L’última ampliació es va justificar per un 
suposat augment del nombre de viatgers en 
10 milions, cosa que no va succeir. Ara té una 
capacitat 2 vegades superior al seu tràfic i un 
gran forat econòmic que el fa un  aeroport 
deficitari. Al gràfic es pot veure el nombre 
de viatgers per any, que es preveia que 
continuaria creixent al mateix ritme (blau), 
però s’ha estancat (verd).

EFECTEs sOBRE LEs EsPÈCIEs
La Terminal 1 s’ha construït sobre un espai 
natural no protegit on es trobava un dels 
canyissars i salicorniars més importants 
del Delta. La seva desaparició ha suposat 
l’extinció de l’arpella com a nidificant al Delta 
del Llobregat i a tota la província.

La majoria d’aquestes actuacions

s’han executat al llarg de la primera dècada

del segle XXI, coincidint amb la immensa

bombolla especulativa que ha viscut el país,

i han generat una infinitat d’impactes

sobre el territori.

EFECTEs sOBRE ELs HÀBITATs
El desviament del riu i l’ampliació del port 
va comportar la destrucció de la platja de la 
Podrida, on nidificava el 40% de la població de 
corriols camanegres (un dels valors naturals 
que va propiciar la creació de les reserves 
naturals el 1987). Per construir la tercera 
pista es va haver de talar una tercera part 
de la pineda de Can Camins, una de les millor 
conservades de tot el Delta del Llobregat.

L’amenaça de les infraestructures sobre el 
Delta no s’ha aturat durant els últims anys. 
A l’any 2012 encara estan sobre la taula els 
accessos ferroviaris al port de Barcelona, 
que afectarien allò que queda de l’antiga 
llera del riu. A més, AENA té intencions 
d’allargar les capçaleres de pista, sobre la 
zona natural (“per raons de seguretat”), i vol 
crear una zona de serveis i lleure a la franja 
litoral del Prat, una zona natural que fa de 
connector biològic, que la pròpia AENA es 
va comprometre a conservar  en la seva 
Declaració d’Impacte Ambiental. 
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Salva Solé

Ampliació de l’aeroport Desviament del riu i ampliació del port

A l’any 1994, en plena democràcia, i amb una 
creixent sensibilitat vers al medi ambient, es 
va signar l’anacrònic Pla Delta. La magnitud 
d’aquest mastodòntic pla no té precedents 
al país ja que suposa la concentració d’un 
conjunt d’infraestructures de primer ordre en 
un territori molt petit i castigat:

•	Ampliació de l’aeroport (tercera pista, nova
 terminal, ciutat aeroportuària, aparcaments,
 hangars, etc.) que quasi triplica la  seva
 superfície.

•	Desviament i canalització del riu.
•	Ampliació del port i de la Zona d’Activitats
 Logístiques (ZAL).
•	 Infraestructures viàries (Pota Sud, Autovia
 del Baix Llobregat, línia de l’AVE, accessos
 ferroviaris a la ZAL).
•	Construcció d’una macrodepuradora i d’una
 xarxa de 18 km de col·lectors.
•	 Instal·lació d’una incineradora, etc.

EL PLA DELTA, Un AnACROnIsME?

Nombre de viatgers de l’Aeroport del Prat

1. ZAL: la plataforma 
logística del Port

  de Barcelona.
2. Projecte inicial
  per a l’ampliació
  de l’aeroport.
3. Arpella.
4. Obres de l’AVE.

Eio Ramon



L’OMBRA
DE L’ESPECULACIÓ
IMMOBILIÀRIA
EL CAS EUROVEGAS
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Requalificacions i altres moviments 
especulatius han fet grans mossegades 
al Delta del Llobregat, fins al punt que 
en alguns municipis s’ha urbanitzat quasi 
totalment. És el cas de l’Hospitalet de 
Llobregat, on el veïnatge, organitzat en 
la Plataforma Salvem la Zona AgrícoLHa, 
defensa l’últim reducte agrícola del municipi, 
Can Trabal. O Cornellà de Llobregat, on 
només queden uns pocs horts tocant al riu 
que no han sigut urbanitzats encara.

A banda de les grans infraestructures,

altres grans inversions de caire privat

han destruït part del Delta de Llobregat,

i encara l’amenacen.”

EL PARADIGMÀTIC CAs DEL BARÇA PARC
El litoral de Viladecans és un bon exemple 
de projectes frustrats per l’oposició popular, 
la falta d’inversors, sentències judicials, etc: 
la Ciutat del Repòs i de Vacances (1933), 
instal·lacions de rem i nàutica (1972), un parc 
aquàtic (1987), una hípica (1992) i un camp de 
golf (1997). El penúltim episodi, el 2008, fou 
un projecte especulatiu del Barça de Joan 
Laporta (un macrocomplex lúdic i comercial 
en uns terrenys adjacents a la RN del 
Remolar-Filipines). Afortunadament, l’oposició 
popular, un informe del Departament de Medi 
Ambient i un canvi de directiva al Barça el 
van fer desestimar.

EUROVEGAs: L’EsCAC I MAT AL DELTA
El febrer de 2012 va sortir a la llum la 
intenció de Las Vegas Sands Corp., del 
mutimilionari Sheldon Adelson, de construir 
a l’Estat un complex d’oci i joc que, segons 
les informacions filtrades, acolliria: 6 casinos 
amb 1065 taules i 18.000 escurabutxques; 12 
hotels amb unes 36.000 places; un estadi/
auditori amb 17.000 places, un teatre, centres 
de convencions, 3 camps de golf, etc en una 
superfície de 800 ha.

La pèrdua de terrenys agrícoles i naturals,

i l’afectació sobre l’aqüífer haurien

compromés la viabilitat ecològica del Delta.

LLOCs DE FEInA A QUALsEVOL PREU?
Des dels grans mitjans de comunicació es 
ens van bombardejar amb les promeses 
impossibles de fins a 25.000 milions d’inversió 
i 260.000 llocs de treball. Aquestes bondats es 
van anar diluint gràcies a la contrainformació 
de la Plataforma Aturem Eurovegas i d’altres 
veus dissonants. Fins i tot, el mateix conseller 
d’economia Mas Collell va reconèixer que 
només es crearien de 15.000 a 20.000 llocs 
de feina i un delegat de Las Vegas Sands va 
reduir la seva inversió a 2.000 milions

Les característiques del Delta del Llobregat el

fan una llaminadura als ulls de l’especulació,

que només s’aturarà amb el reconeiximent

dels seus valors i l’oposició ciutadana.

VICTÒRIA AGREDOLÇA
Durant mesos Adelson va jugar les seves 
cartes propiciant una competència entre 
Madrid y Barcelona per acollir Eurovegas, 
forçant als governs a fer canvis legals i 
exempcions d’impostos. El 7 de setembre, 
LVS va fer públic que escollia Madrid. Alhora 
el Govern anunciava l’acord per fer un 
macrocomplex turístic i de casinos al costat 
de Port Aventura.

Ricard Gutiérrez

Esquema de la zona afectada per Eurovegas

Rosa Cases

Ricard Caba

Creative Commons

Eio Ramon

Al municipi de Gavà, l’Ajuntament vol 
construir 5.000 habitatges i hotels en el 
darrer connector ecològic entre el Garraf
i el Delta. Fins ara la pressió social
ho ha aturat.

EL DEsPROPÒsIT
DEL PLA DE POnEnT

1. Última zona 
agrícola del marge 
esquerre del 
Llobregat al Delta.

2. Com seria el Delta si 
s’hagués fet realitat 
el Pla de Ponent.

3. Zona afectada pel 
projecte Barça Parc.

4. Las Vegas,
  es actualemnt 

una ciutat en    
decadència.

5. Els domasos contra 
Eurovegas, com les 
flors de carxofa, 
han esdevingut

  tot un símbol.
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Jaume Grau



UN SEGLE DE LLUITES
LA GENT DEL FANG
CONTRA LA GENT
DEL CIMENT
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L’ARRIBADA DE LA DEMOCRÀCIA
nO CAnVIA LEs POLíTIQUEs
Als anys 20 Barcelona “es queda” una gran 
part d’Hospitalet; als 70 s’intenta repetir 
l’operació, però al Prat, amb l’excusa de la 
necessitat de desviar el riu. La societat civil 
s’organitza al voltant de la seva Defensa, i el 
17/9/76 unes 25.000 persones es manifesten 
al Prat contra el desviament. La comarca 
estava en peu de guerra. L’estiu de 1978, sota 
la consigna “Lluitem per un riu viu”, la Marxa 
del Llobregat recorre tot el seu traçat, del 
naixement a la desembocadura, i constitueix 
un dels majors moviments ambientals i socials 
de l’època. El principal grup organitzador
va ser el jove Grup de Defensa del Medi
Ambient del Prat.

Les lluites i moviments socials en defensa

del Delta es remunten als inicis del segle XX

i s’entenen com una defensa del territori

contra l’expansionisme barceloní.

LA CIUTADAnIA FORÇA LEs PRIMEREs
PROTECCIOns LEGALs 
L’any 1987, gràcies a la pressió d’entitats 
noves com el Centre per a la Investigació i 
Salvaguarda dels Espais Naturals, es declara 
la Reserva Natural del Delta de Llobregat.
A principis dels 90, entitats ecologistes 
com DEPANA i SEO (Sociedad Española de 
Ornitología) comencen a treballar noves 
vies de defensa del Delta. Juntament amb 
la Fiscalia de Medi Ambient es pressiona a 
empreses contaminants amb processos de 
delicte ecològic i es consegueix limitar els 
abocaments al riu. S’obté la segona sentència 
a Catalunya que protegeix una zona humida: 
Can Sabadell.

EL “PLA AnTI-DELTA” 
La societat civil torna a organitzar-se 
entorn de la Coordinadora contra el Pla 
d’infraestructures. El 1995 DEPANA presenta 
el Pla Alternatiu, que marca un model a 
seguir per a posteriors lluites ecologistes, 
amb alternatives més racionals, econòmiques 
i amb menys impacte. Malgrat la lluita de 
molts col·lectius socials es desenvolupen 
projectes faraònics que acabaran amb bona 
part dels espais naturals i agrícoles del Delta.

La lluita contra Eurovegas assoleix

una fita històrica: gràcies a sumar ecologistes,

pagesos i entitats socials ha aconseguit un

gran recolzament popular.

LEs LLUITEs Més RECEnTs
La febre urbanitzadora dels últims anys no
ha donat treva al Delta. Novament els vells
i nous lluitadors ecologistes s’organitzen 
en una nova plataforma promoguda pels 
informadors ambientals dels EENN: “S.O.S. 
Delta del Llobregat”. Grups com Ecologistes
en Acció, i els grups locals de SEO i WWF 
s’afegeixen a altres que ja portaven anys en 
la lluita, com DEPANA o la plataforma Salvem 
Oliveretes. S’aconsegueix aturar el Barça Parc.

La lluita desemboca el 2012 en l’oposició al 
mega-projecte d’Eurovegas i amb la creació 
de la Plataforma Aturem Eurovegas que rep 
el suport, l’estiu de 2012, de més de 4500 
col·lectius socials, ecologistes, professionals i 
de sindicats de tot el país. La lluita és global. La 
implicació de tots els sectors de la societat ha 
protagonitzat un moviment sense parangó des 
de 1976, en aquest cas, amb un resultat positiu.
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El 1998, qualla la lluita que molts pagesos 
del Delta, amb el suport del sindicat Unió 
de Pagesos, portaven des de feia anys,
i es crea el Parc Agrari. L’agricultura 
comença a reactivar-se.

EL PARC AGRARI,
LA REIVInDICACIÓ PAGEsA

A l’informe anual d’Ecologistes en 
Acció, Banderes Negres, s’hi han inclòs 
els diferents impactes urbanístics, 
d’infraestructures, d’abocaments
industrials i urbans des de l’any 2007,
amb l’atorgament de desenes de
banderes negres. 

EL DELTA, PUnT nEGRE
DEL LITORAL

Campanya banderes negres 2011

1. Any 1921,
  l’Alcalde de 

Barcelona visita 
els territoris 
annexionats

  de l’Hospitalet.
2. Manifestacions
  a El Prat el 1976 .
3. Pancarta “Salvem 

el Pla” de l’Unió de 
Pagesos (anys 90).

4. Logotip del 
moviment

  “SOS Delta”.
5. Els tractors arribant 

a Can Dimoni el 
21 d’abril de 2012, 
durant la marxa

  cap al Delta.


