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De les llacunes del Delta del Llobregat, 
Se n’ha perdut una gran part,  

Però encara en resten alguns elements que 
Si fóssim un país avançat conservaríem curosament, 

Però que, en un país subdesenvolupat i matusser 
Com és el nostre,  

Estan exposats a una destrucció total.  
 

Dr. ORIOL DE BOLÒS (Febrer del 1981) 
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Introducció 

Vivim en un món on la globalització és un fet, on cada vegada s’urbanitza més terreny. Així els 
espais naturals van desapareixent dels voltants de les ciutats i la natura i els animals han 
d’emigrar a zones allunyades de l’impacte de l’home. És per això que és estrany trobar un 
espai natural, com és el Delta del Llobregat, al costat de la gran metròpoli de Barcelona. Ens és 
estrany pensar que hi ha aus, animals salvatges, que habiten aquest espai o que els hi és 
indispensable per sobreviure, ja que els acull durant les seves migracions cap a l’Àfrica, però és 
així. El Delta del Llobregat sempre ha estat un espai natural molt ric, que gaudeix de molts 
paisatges diferents i que acull un gran nombre de vegetació i fauna, sobretot aus. Però aquest 
Delta ha estat pervertit, des de ja fa uns quants segles, pel continu impacte de l’home.  

El Delta del Llobregat, com he dit, es troba just al costat de Barcelona i acull en el seu territori 
un gran nombre de polígons industrials, xarxes de comunicació viària i ferroviària, un port i un 
aeroport. És per culpa d’això que s’ha anat transformant i ha anat perdent espais naturals. S’ha 
convertit en un espai molt castigat per la l’impacte de l’home i aquest impacte ha anat en 
augment en aquests últims anys. És per això que vaig decidir fer aquest treball.  

En aquest treball m’he centrat en la recent ampliació de l’aeroport. Tot fent un pas per 
l’història del Delta del Llobregat, des dels seus inicis fins l’actualitat, descrivint els seus espais 
naturals i espècies, em vaig endinsar en el món de l’aeroport. Seguidament, explico el que 
comporta la construcció d’un aeroport a qualsevol indret i després ja em centro en el cas que 
ens ocupa.  

Per tal de situar al lector, per començar he explicat que és el Pla Delta, ja que és el document 
que contempla, juntament, amb moltes altres infraestructures, l’ampliació de l’aeroport. A 
partir d’aquí explico que va suposar l’ampliació de l’aeroport, és a dir, quins canvis 
d’infraestructures hi va haver, juntament amb els impactes d’aquests i les mesures 
compensatòries que es van proposar per contrarestar l’impacte ocasionat. Finalment em vaig 
proposar verificar aquestes mesures compensatòries, ja que m’havien arribat veus que moltes 
no s’havien arribat a complir.  Per tant he anat al delta del Llobregat i he comprovat si s’havien 
fet, amb els meus propis ulls. Així que una part important d’aquest treball és la verificació de 
les mesures compensatòries que es van proposar, mitjançant les fotografies d’aquestes i el 
testimoni d’experts de la zona.  

Espero que llegint aquest treball us endinseu en el món, sovint ocult, del que suposa construir 
aquestes grans infraestructures per l’entorn natural que els envolta. Espero que aprengueu i 
us sorprengueu descobrint aquest nou món, tan com ho he fet jo i que sobretot després, en 
acabat, reflexioneu sobre els pocs espais naturals que tenim a la vora i que estem deixant 
escapar.  
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1. Què és un delta? 

Abans de començar a tractar sobre quina és la situació del Delta del Llobregat, he cregut 
convenient fer una petita explicació sobre què és un delta.  

Un delta és una formació geològica que originen alguns rius en arribar a la seva 
desembocadura, ja sigui en un oceà, un llac o un mar (aquest últim és el més freqüent). El 
delta està format pels sediments que el riu va arrossegant al 
llarg del seu trajecte i que diposita just abans de desembocar a 
causa de la pèrdua de corrent, al arribar a una zona amb poc 
pendent on els sediments deixen de ser arrossegats i passen a 
acumular-se al terra. Només formen deltes els rius que arriben 
al mar després de travessar una cadena de muntanyes que 
impedeixen que els sediments es vagin quedant pel camí i fan 
que els materials es concentrin en el punt de contacte amb el 
mar. A més, el mar ha de ser tranquil com el Mediterrani, sense 
corrents forts que arrosseguin els sediments acabats de 
dipositar. L'origen i l'estructura dels deltes es deuen a la 
interacció entre les aportacions de sediments per part del riu i 
les variacions del nivell del mar. Així doncs, un delta té 
normalment forma triangular i està compost per diferents 
braços fluvials que separen les illes en les que s’han anat 
dipositant els sediments acumulats al riu.                                                              Formació d’un delta 

1.1. El curs dels rius 

Abans de formar-se un delta el riu passa per tres fases: 

1. Erosió: Es tracta del curs alt del riu, aquest neix a les muntanyes, en aquestes zones 
elevades, l’aigua flueix i baixa amb força per les roques i produeix molta erosió, aquí el 
riu ja comença a arrossegar grans sediments que ha anat erosionant gràcies a la força 
amb la que baixa degut al gran pendent que hi ha. 

2. Transport: En el seu curs mitjà, el riu avança lentament i transporta els sediments 
rocosos. Generalment en les zones de planures prèvies als deltes apareixen meandres. 

3. Sedimentació: Els sediments es dipositen formant un monticle a les desembocadures 
dels rius. Seguidament els rius flueixen sobre aquests donant lloc a petits rius que 
flueixen formant petites illes de sediments entre si. En aquest últim tram és on es 
forma el delta.  

1.2. Formació del delta 

El mecanisme de formació d'un delta marí com el del Llobregat és força complex. Els factors 
que intervenen en la formació d'un delta són: 

- La sedimentació dels materials erosionats i arrossegats pel riu. 

- Els moviments del mar (més o menys tranquil) que varien la distribució d'aquests sediments. 
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- Les diferents densitat de l'aigua dolça del riu i l'aigua salada del mar fa que la primera, que 
arrossega els materials sòlids en suspensió, suri un temps sobre la segona abans de barrejar-
se. 

Així quan l'aportació de materials del riu és elevada, a causa del cabal del riu i la seva força 
erosiva, i l'acció erosiva del mar no és gaire significativa, el dipòsit de sediments va creixent i 
forma, progressivament, un delta. És el cas de la formació del Delta del Llobregat. 

Però un delta no és un terreny consolidat, es modifica en funció de la força erosiva del mar i 
del riu. L'evolució del delta dependrà de l'equilibri entre ambdós agents. Per exemple, si 
l'aportació de sediments que fa el riu va disminuint, el delta acabarà reduint la seva superfície i 
farà una regressió. 

2. Característiques generals del Delta del Llobregat 

El delta del Llobregat està format per una extensa plana que ocupa 98 km2 entre el massís del 
Garraf i Montjuïc, i el congost de Sant Andreu de la Barca al nord. 

Per la naturalesa dels materials que el formen, té una capa d’aigües subterrànies, l’aqüífer, que 
ha possibilitat la transformació de l’agricultura i ha facilitat que se'n fes un ús humà intensiu; 
de fet, és una de les zones agrícoles més riques de la Mediterrània. 

El delta del Llobregat és el segon delta en extensió de Catalunya i conserva un dels aiguamolls 
més importants del país.  

2.1 Història del Delta 

2.1.1. Els inicis 

El delta del Llobregat es va començar a formar aproximadament fa 18.000 anys i va començar 
a esdevenir un territori tal i com el coneixem ara fa uns 2.300 anys. Com tots els deltes és una 
zona on la lluita entre el mar i la terra és constant i és per això que el delta sempre s’està 
transformant.  

La història geomorfològica del delta del Llobregat segueix bàsicament els processos de 
formació de qualsevol altre delta. Tot i així destaca per ser un delta força jove i tenir una 
història força recent. Aquesta història la podem dividir en quatre etapes: 

1.- Fa uns 18.000 anys, durant la glaciació Würm, les temperatures eren molt més baixes que 
les actuals, a causa d’això a Europa hi havia enormes masses de gel que cobrien el territori i el 
nivell del mar estava uns 100 m per sota de l'actual, durant aquest període el delta del 
Llobregat encara no existia.  

2.- Posteriorment, gràcies a un augment de les temperatures es van fondre gran quantitat de 
les grans masses de gel i el nivell de l'aigua del mar va pujar fins a uns 75 m per sota del nivell 
actual. Durant aquest període, que podem situar fa uns 12.000 anys, es van sedimentar les 
sorres que formen el que ara coneixem com a aqüífer profund del Delta i que en aquell 
moment van constituir un delta arcaic, una primera plana sedimentària emergida que els 
geòlegs anomenen complex detrític inferior.  
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3.- La situació anterior va durar aproximadament uns 1.000 anys fins que fa uns 11.000 anys es 
va produir un nou ascens de les temperatures, que va provocar l’elevació del nivell del mar fins 
que es va situar a uns 50 metres per sota de l'actual. A aquesta li van posar el nom de 
transgressió flandriana i va inundar completament el complex detrític inferior. Els sediments 
que es van anar dipositant al damunt van ser bàsicament argilosos, com correspon a un estuari 
fluvial i van formar la falca fluviomarina. Aquesta capa és impermeable ja que les argiles són 
partícules molt petites i això fa que siguin poc permeables a l'aigua. En aquest cas, la falca 
fluviomarina separa, actualment, l'aqüífer profund del superficial. 

4.- Finalment, fa uns 2.300 anys, el nivell del mar s'estabilitzà tal com el coneixem i començà la 
formació del Delta actual. El que avui és el Delta era una badia marina poc fonda on 
desembocava el riu Llobregat i que estava delimitada per les muntanyes properes (Garraf, 
Ordal, Collserola i Montjuïc). Els sediments sorrencs del riu van omplir aquesta badia a un 
ritme d'uns 1,5 m/any i es van formar tant el delta actual, anomenat complex detrític superior, 
com l'aqüífer superficial. D'aquesta manera, en paral·lel a l'evolució del Delta, es formaren 
dues capes de materials sorrencs que acullen dues reserves d'aigua dolça, l'aqüífer profund i 
l'aqüífer superficial, que són alimentades pel riu i les precipitacions i que es troben separades 
per una falca argilosa impermeable, l'aqüitard.  

Formació del delta del Llobregat 

  
Delta del Llobregat fa 18.000 anys Delta del Llobregat fa 12.000 anys 

  
Delta del Llobregat fa 11.000 anys Delta del Llobregat fa 2.300 anys 
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2.1.2. El creixement del delta 

El creixement i les transformacions de la plana del delta del Llobregat estan relacionades amb 
les variacions del riu i amb la formació de barres litorals resultants de l'acumulació de 
sediments. 

Davant de la costa es van formar, i es formen encara, barres de sorra a causa de l'acumulació 
de sediments, generalment aportats pels corrents marins. Aquestes barres de sorra, paral·leles 
a la costa, quan van emergir van tancar petites badies que es van convertir en albuferes, 
llacunes litorals poc profundes que poc a poc s'anaven reblint amb materials aportats pel riu 
Llobregat i es transformaven en aiguamolls litorals. D'aquesta manera el Delta va guanyar 
terreny al mar i va anar creixent formant el paisatge actual. 

D'altra banda, com que les planes deltaiques són de pendent molt baix els sediments 
s'acumulen davant de la desembocadura del riu i això afavoreix a que quan hi ha una crescuda 
les aigües hagin de buscar una nova llera. Per aquest motiu, el riu ha anat canviant sovint el 
seu curs i, segons la teoria més estesa, quan aquests braços de riu abandonats s'anaren 
assecant originaren alguns dels estanys litorals que avui coneixem. Això explica l'existència de 
la franja d'aiguamolls litorals, hereus de la barreja entre el mar i la terra, entre la sal i l'aigua 
dolça, entre la sorra, les argiles i els llims. El resultat final va ser la formació d'una plana 
al·luvial emergida, d'uns 90 km2 de superfície i uns 23 km de línia costanera.  

2.1.3 La difícil supervivència humana al Delta 

 El Delta del Llobregat va ser una terra 
pràcticament despoblada durant molts segles. 
El seu paisatge natural el formaven grans 
extensions d’aiguamolls, boscos frondosos de 
ribera a les vores del riu i platges amb enormes 
camps de dunes.  

Diferents factors expliquen la dificultat de 
poblament, però tots ells es troben relacionats 
amb la presència del riu Llobregat i amb 
l'existència de maresmes inundables al Delta. 
Les inundacions del mar en els terrenys baixos 
juntament amb les contínues riuades que 
inundaven tot el Delta feien molt difícil 
l'ocupació humana.  

Era una zona on la manca d'aigua potable i unes condicions higièniques deficients, juntament 
amb l'existència d'aiguamolls o aigües estancades, afavoria la propagació de malalties com el 
paludisme, el tifus i la disenteria. 

L’única població estable que hi havia es trobava a les terres més segures, lluny del mar i de les 
zones inundades i a recer de les avingudes del riu. Només alguns masos, de pedra i calç, 
ocupaven la part baixa del Delta. Al segle XII n’hi havia aproximadament una dotzena. 

 
Pagès creuant un riu. 
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L'activitat econòmica principal era l'agricultura i la ramaderia. Els pagesos havien de vetllar 
contínuament per protegir les collites de les inundacions. A més a més la caça i la pesca, 
juntament amb l'aviram que es criava a les masies, eren el complement de l'alimentació.  

Aquesta situació precària, de domini total del medi sobre l'ocupació humana, va començar a 
modificar-se lentament a partir del segle XV amb la rompuda de noves terres i el conreu de 
nous productes.  

2.1.4 Primera transformació del Delta: L’agricultura 

La primera gran transformació del territori va ser l’expansió de l’agricultura, primer de secà i 
després de regadiu, ja que es van començar a assecar maresmes i es va començar a produir de 
manera lenta però continuada la regressió del paisatge originari del Delta.   

L’assecament de les maresmes per ser convertides en terres de conreu va ser la transformació 
més radical, ja que va suposar un gran augment de la superfície conreada, que a principis del 
segles XVI ja era d’una quarta part del territori deltaic. La primera zona ocupada era la de la 
Ribera, entre el Prat actual i Sant Boi.  

Aquesta transformació va continuar avançant de manera lenta, però continuada fins al segle 
XIX. Es practicava una agricultura tradicional de secà, extensiva i de poc rendiment. Es 
conreava sobretot blat, blat de moro, civada i vinya. També hi havia moltes terres ocupades 
per les pastures i hi havia una disputa constant per les terres entre agricultors i ramaders.  

Els habitants del Delta van estar incomunicats fins que al segle XIX es va construir el primer 
pont sobre el riu Llobregat, tot i així els camins eren molt dolents i el habitants encara estaven 
aïllats durant algunes èpoques de l’any, a més a més el Delta seguia sent una zona on les 
malalties eren freqüents, però tot i així començaven a arribar nous pobladors.  

Gràcies a aquest increment de la població es va construir un terraplè per defensar-se de les 
riuades. Aquest no va funcionar del tot fins al segle XX. Aquesta era una altre mostra de 
l’intent dels habitants de dominar el medi.   

Durant aquest període de transformació del territori, tot es va veure alterat per la construcció 
de canals de reg paral·lels al riu i el descobriment de les aigües artesianes, que van permetre la 
implantació de l’agricultura de regadiu amb el consegüent desenvolupament econòmic i social.  

Aquests canvis en el sistema d'explotació agrària van afavorir a que el Delta es convertís en el 
principal proveïdor de verdures i hortalisses de la ciutat de Barcelona i, en el primer terç del 
segle XX, la seva producció arriba als mercats europeus. 

Tot aquest procés implica una transformació important del territori deltaic, ja que hi ha un 
increment en la superfície conreada i una millora substancial de les terres fèrtils en contra del 
detriment de les terres que no són conreables, bàsicament maresmes o marines. 

Al final d'aquest llarg període, durant les primeres dècades del segle XX, el paisatge originari 
del Delta ja ha estat molt transformat i els conreus esdevenen l'element dominant. 
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2.1.5 Les industries; més canvis al Delta.  

 El canvi més profund del paisatge del Delta va 
relacionat amb la implantació i el 
desenvolupament de la societat industrial. 

A principis dels segles XX van arribar les primeres 
indústries a la ciutat del Prat atretes per la gran 
quantitat d’aigua del riu Llobregat i la proximitat a 
la ciutat de Barcelona. En aquest primer període, 
però, no causen gaire impacte, és als anys 50 i 60 
quan l’impacte comença a ser considerable, ja que 
l’agricultura cedeix espai als polígons industrials, 
que s’instal·len sense cap planificació ni ordenació 
prèvia. Així el Delta es va omplint de ciment, de 
manera que a part de l’impacte de les diferents activitats industrials (contaminació 
atmosfèrica, acústica, aquàtica...) es redueix cada cop més la superfície que permet la filtració 
d'aigües a l'aqüífer. 

Juntament amb l’arribada de l’era industrial es produeix una demanda de mà d’obra no 
qualificada que suposa un gran increment d’immigració amb el consegüent augment sobtat de 
la població. Aquest gran creixement de la població del Delta comporta un creixement 
urbanístic desmesurat i caòtic, ja que no es van preveure aspectes com el clavegueram, 
l’eliminació de residus o la depuració de les aigües. A part es comencen a construir els primers 
blocs de pisos que desentonen en un paisatge on predominaven les cases de pagès. 

Tot això comporta una gran transformació del paisatge i una gran degradació del medi natural 
del Delta, sobretot el medi aquàtic en tots els seus aspectes (l’aqüífer superficial i profund, el 
riu, les aigües marines i els estanys). Tot això porta a un trencament del Delta com a sistema i 
un trencament en l’equilibri entre els seus component naturals i antròpics.  

2.1.6 El Delta en l’actualitat 

Avui en dia al Delta hi trobem des de polígons industrials, grans nuclis urbans, infraestructures 
de comunicació, un port i un aeroport, fins a mostres de paisatge natural com les pinedes, els 
aiguamolls, les zones agrícoles, etc. 

A partir dels anys 60, els espais lliures (agrícoles i naturals) del Delta van començar a ser 
ocupats per les grans infraestructures que necessitava Barcelona (port, aeroport, vies de 
comunicació, superfícies comercials i de serveis). Com a conseqüència, la diversitat d'activitats 
implantades al Delta constitueix avui un mosaic ple de contrastos: elements corresponents a 
les més recents transformacions deltaiques (grans nuclis urbans, importants polígons 
industrials, complexes xarxes de carreteres i ferrocarrils, infraestructures bàsiques com 
l'aeroport i el port) coexisteixen amb mostres del paisatge originat en etapes anteriors (àmplies 
zones agrícoles, aiguamolls, pinedes, platges poc transformades, etc). 

 

 

Indústries  
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2.2 Els Espais naturals del Delta del Llobregat. 

El Delta del Llobregat com hem dit és un espai que engloba una gran quantitat de paisatges 
naturals des de platges, aiguamolls, pinedes, estanys i maresmes, fins al gran riu Llobregat. 

Farem una breu explicació de cadascun. 

2.2.1 Les platges. 

Les platges del Prat del Llobregat conserven les 
comunitats vegetals i animals pròpies dels sorrals 
costaners on conviuen éssers vius tant marins com 
terrestres degut a la proximitat i contacte dels dos 
hàbitats. A més l’aigua d’aquestes platges ha 
recuperat la seva qualitat gràcies a la depuradora del 
Baix Llobregat.  

Trobem platges artificials que s’han creat única i 
exclusivament perquè les aus i altres animals 
poguessin tenir un hàbitat on l’home no pogués 
deixar-hi el seu impacte i també trobem platges on els 
animals i les plantes conviuen amb els habitants del 
Prat i rodalies que van a banyar-se o passar el dia.  

2.2.2 Els aiguamolls. 

Els aiguamolls són un dels ecosistemes amb més valor natural i biodiversitat i alhora dels més 
fràgils i escassos, sobretot aquí a Catalunya. Els aiguamolls del Delta del Llobregat són uns dels 
tres últims que es poden trobar aquí a Catalunya. I tot i així només suposen el 3% de la 
superfície del Delta del Llobregat, per culpa de l’impacte de l’home en aquest. Temps enrere 
existia una franja litoral de maresmes formada per terrenys argilosos i sorrencs que constituïen 
una zona inundable durant temporals marins o precipitacions. Però actualment les maresmes 
són zones aïllades i amb grans discontinuïtats, enmig d’aquestes trobem varies llacunes 
litorals, juntament amb diverses basses d’origen artificial que acaben de completar el 
panorama.  

2.2.3 Les pinedes 

Les pinedes litorals s’estenen des del Prat fins a Castelldefels i gaudeixen d’una fauna i flora 
específica. Antigament existia una màquia litoral de càdec que va ser substituïda pel pi pinyer, 
aquest es va plantar sobre terrenys sorrenc, però a mesura que entrem cap a l’interior el sòl 
deixa de ser sorrenc i passa a ser una catifa de matèria vegetal que proporciona un sotabosc 
que tendeix a assemblar-se al dels boscos interiors.  

2.2.4 El riu Llobregat  

El riu Llobregat és un riu mediterrani amb cabals molt irregulars, les seves aigües, però, han 
estat molt utilitzades, ja que són una de les fonts de subministrament d’aigua potable 
potencial a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot i així ha estat un dels rius més contaminats 

 
Fotografia de la platja del delta del 
Llobregat, on es veuen les dunes 
costaneres en creixement.  
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d’Europa i fins fa poc, que no es va instal·lar la depuradora del Baixa Llobregat, en el seu tram 
final gairebé no hi havia vida aquàtica.  

Abans que fos contaminat cap a la meitat del segle 
XX, era un riu ple de vida, gaudia d’unes voreres 
cobertes d’un espès bosc de ribera, tenia un cabal 
habitual important i aigües netes, la gent s’hi 
banyava i hi anava a pescar. Des d’un punt de vista 
ecològic, l’ecosistema del riu formava un corredor 
de pas per a moltes espècies entre el litoral i 
l’interior del país.  Però ara d’això en queda ben poc 
i els projectes de recuperació  del riu Llobregat es 
basen el l’ús de la depuradora per netejar les aigües 
del tram final d’aquest, que arriben molt 
contaminades per culpa de tota l’àrea metropolitana 
i industrial que l’envolta, així es vol recuperar l’entorn fluvial i els boscos de ribera que 
l’envoltaven.  

2.3 Fauna i flora  

El delta del Llobregat és una zona amb una gran quantitat de biodiversitat, sobretot d’ocells. 
En xifres trobem que al delta del Llobregat hi ha: 

- 360 espècies d’aus.  
- 29 espècies de mamífers. 
- 13 espècies de rèptils. 
- 4 espècies d’amfibis.  
- 17 espècies de peixos.  
- Més de 700 espècies de plantes vasculars.  

Pel que fa a la fauna, el més important del delta són les aus.  S’hi han criat més de 360 
espècies, una de les xifres més altes d’espècies de la Península Ibèrica.  

El delta és un punt estratègic per les aus que fan la ruta de la Mediterrània occidental que 
uneix Europa i Àfrica. És una zona de descans, de muda, d’alimentació o de nidificació. Acull 
espècies de conservació prioritària al nostre continent i per això va ser declarat Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus (ZEPA).  

Hi destaquen poblacions nidificants de cames-llargues, corriols camanegres, corriols petits i 
cabussets. També nidifiquen espècies amb una o dues úniques zones de cria al país com el bec 
d’alena, la perdiu de mar, el xatrac i l’ànec blanc. També acull 3 de les 15 espècies en perill 
d’extinció a Espanya: el bitó, la baldriga balear i l’àliga pescadora. I 7 d’aquestes 15 hi són 
presents durant migracions.  

Destaca també una població autòctona de tortugues de rierol i de fartets. En quant a mamífers 
destaca la població de ratpenats, malgrat que ha disminuït amb els anys i l’hàbitat d’espècies 
escasses i amenaçades d’invertebrats.  

 
Fotografia del riu Llobregat a prop de la 
seva desembocadura. 
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Pel que fa a la vegetació destaca la diversitat de comunitats vegetals i la raresa d’algunes 
espècies que hi trobem. Aquesta diversitat rau en el fet que es barregen aigües dolces i 
salades, terrenys sorrencs i argilosos, i també és degut a les inundacions ocasionals o 
permanents que permeten una gran biodiversitat i constitueixen aquest mosaic tan singular.  

Cal destacar que s’han registrat 22 espècies d’orquídies diferents, per tant estem parlant d’una 
de les zones més riques i diverses de Catalunya en orquídies.  

Finalment dir que el Delta mostra un clar exemple de la vegatació dels aiguamolls i dels sorrals 
costaners, així com una de les millors àrees de pineda litoral de pi pinyer sobre dunes, amb una 
gran riquesa de fongs.  

Espècies d’aus en perill d’extinció a Espanya que hi habiten: 

 

 

 
Bitó Baldriga balear Àliga pescadora 

 

3. Què suposa la construcció d’un aeroport a grans trets? 

Després d’aquesta introducció al món del Delta del Llobregat, he cregut convenient estudiar 
que comporta a nivell general la construcció d’un aeroport per la zona afectada, abans 
d’endinsar-me en concret a l’aeroport del Prat.   

La construcció d’un aeroport a qualsevol lloc, suposa un canvi radical tant a nivell social, 
econòmic, territorial i mediambiental a la zona on s’aplica.  

És cert que els aeroports són necessaris i per tant s’han d’ubicar a algun lloc o altre, però s’ha 
de tenir en compte abans de construir-los, l’afecció sobre les poblacions properes i sobre el 
territori, però també el possible creixement econòmic de la zona, l’augment de llocs de treball 
que aquest aportarà, etc. A partit d’aquí s’hauria d’arribar a una balanç on ambdues coses 
poguessin conviure sense perjudicar-se extremament l’una a l’altre. Però el cas és que 
normalment els diners passen per sobre dels interessos mediambientals i territorials i així es 
crea un continu conflicte entre el medi ambient i les grans infraestructures aeroportuàries.  

Així que ara faré una petita síntesi dels diferents factors i elements que comporten la 
construcció d’un aeroport tan a nivell social i econòmic,  com a nivell medi ambiental.  

3.1 A nivell social i econòmic:  

A nivell social i econòmic un aeroport actua com a catalitzador perquè persones i empreses 
s’estableixin en una zona concreta, així adquireix un paper fonamentals per a un augment de la 
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competitivitat de les regions que estan situades a la vora, sobretot pel que es refereix al tema 
de la globalització. S’ha de tenir en compte, però, que tot i que és cert que un aeroport 
contribueix a augmentar la competitivitat d’una zona convertint-se en un instrument de 
marketing pel territori, només un sistema territorial econòmicament modern, dotat d’una 
xarxa d’infraestructures eficients i de serveis públics bons, pot assumir tant a nivell nacional 
com a internacional aquesta funció.  

Un cop hem assumit totes les infraestructures secundaries, però necessàries (transports 
públics, comerços, bona comunicació de xarxa de carreteres), perquè l’aeroport sigui eficient i 
de qualitat, podem afirmar que la construcció d’aquest generarà a la zona on s’estableix llocs 
de treball per la gent del municipi i perifèria i generarà també turisme. Aquest turisme pot fer 
augmentar la vendes del municipi, les estades a pensions i hotels i les visites als punts 
d’interès. També s’aconsegueix que el municipi es conegui arreu del món, ja que es converteix 
en el punt de trobada dels viatgers d’arreu.  

S’ha de tenir en compte també, que el fet de tenir l’aeroport al costat comporta la comoditat 
de no haver-se de desplaçar gaire per arribar-hi i això pot fer augmentar el nombre 
d’indústries i empreses que s’estableixen a prop de l’aeroport, per tal de disminuir al màxim el 
desplaçament fins a aquest per transportar mercaderies.  

A més a més si es tenen en compte els efectes indirectes de la construcció de l’aeroport, es 
sumen a aquestes avantatges la creació d’empreses de manteniment, escoles de vol, agències 
de transport, etc. És a dir encara més llocs de treball.  

Però no tot són avantatges en l’àmbit social i econòmic. Com bé se sap un aeroport es 
construeix sobre una zona amb un pla urbanístic ja existent i la influència de l’aeroport sobre 
les seves estructures socioeconòmiques és múltiple i difícil de delimitar, entre les més 
importants trobem: 

- Modificació de l’ús del sòl.  

- Canvis en l’estructura dels preus (preus del sòl, del subministrament d’aliments,...) 

 - Canvis en les relacions de propietat. 

- Alteració de la qualitat de les vivendes de l’entorn (sovint es disminueix la seva qualitat).  

-  Modificació de l’estructura d’assentament. Es pot arribar a una polarització extrema entre 
les organitzacions riques (internacionals) com les cadenes d’hotels, restaurants, oficines de 
viatges, empreses, etc, i l’entorn nacional i sobretot municipal que es pot veure oprimit i 
deprimit.  

- Augment de la pressió per a l’establiment d’empreses comercials i de transport.  

- Modificació de l’oferta de treball a nivell local, pel que fa referència a la qualificació 
professional i salaris.  

- Es poden donar aïlladament canvis en la conducta social (progrés social acompanyat d’un 
augment de la corrupció, delinqüència, ...).  
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Aquests canvis es poden modificar a través dels objectius fixats en una bona planificació o 
mitjançant una elecció apropiada de l’emplaçament de l’aeroport. És per això que s’ha 
d’establir un programa de desenvolupament sobre la base de l’estructura d’aquest, per tal 
d’afavorir els grups de població que es poden veure afectats.  

3.2  A nivell territorial i mediambiental: 

A nivell medi ambiental els impactes són tots negatius. Construir un aeroport comporta 
desforestar un gran terreny, on normalment abans hi havia un ecosistema.  Per tant per 
començar trobem  un ecosistema que es veu pertorbat i en molts casos exterminat 
parcialment o totalment. Per altre banda com bé hem dit abans, quan es construeix un 
aeroport s’han de construir infraestructures de transport, naus, etc. per a garantir l’èxit i el 
bon funcionament d’aquest, i això comporta un augment de l’ urbanització de l’entorn de 
l’aeroport, que es veu cada vegada més pervertit per l’impacta humà. S’han de tenir en 
compte també els possibles aqüífers subterranis que passen per sota del terreny explotat, 
s’han d’intentar protegir de possibles contaminacions o assecaments.  

Per altre banda l’aeroport comporta un augment molt elevat de la contaminació acústica de la 
zona i de la contaminació de l’aire.  

Ara faré una breu ampliació dels impactes associats a cada un d’aquests factors:  

- Ecosistemes: La desaparició de plantes i animals a les zones destinades a les 
instal·lacions de l'aeroport o a la infraestructura del mateix és inevitable degut, entre 
altres coses, als obligats treballs de construcció. A això s'afegeix la necessitat de 
suprimir obstacles o de crear cobertes vegetals específiques que suposen un canvi en 
la vegetació autòctona. A part, resulten necessàries les mesures preventives per reduir 
el perill de la presència d'aus en el tràfic aeri. Sobretot a l'àrea circumdant a l'aeroport. 
Les condicions ambientals que afavoreixin la concurrència d'aus han de modificar-se 
en el sentit que aquestes zones deixin de constituir un lloc atractiu per a la residència 
o el trànsit freqüentat d'aquestes. 
Pel que fa a l’ integració de l’aeroport en el paisatge dins de les instal·lacions de 
l'aeroport és necessària una integració dels ecosistemes, així com la connexió amb els 
sistemes ja adjacents. En aquest sentit, la creació de zones d'amortiment contribueix a 
atenuar els efectes d'un entorn necessàriament mono estructurat, com el dels 
aeroports, afavorint així, l'equilibri ecològic del conjunt i la seva integració en el medi 
circumdant. 
 

- Aqüífers i aigües subterrànies: Abans de fer la construcció de l’aeroport s’ha de tenir 
en compte els aqüífers i les aigües subterrànies que passen sota la zona que volem 
edificar. A més, la impermeabilització de grans zones, comporta haver de dissenyar un 
sistema d’evacuació de l’aigua de la pluja. Al dissenyar-lo s’ha de partir de la hipòtesi 
que aquestes aigües es poden contaminar, sobretot degut al moviment d’avions sobre 
la zona impermeable que poden despendre substàncies tòxiques com: residus d'oli, de 
combustible, anticongelants (si s'utilitzen), detergents i residus del desgast de les 
rodes. Els sistemes de captació de l’aigua de la pluja han  de derivar aquesta a un 
sistema de depuració d’olis i carburants i després ha de passar per una depuradora. 
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Però com que sempre pot fallar algun d’aquests sistemes i produir-se un accident, en 
el qual s’alliberin grans quantitats de substàncies tòxiques, els aeroports no han de 
situar-se en terrenys de protecció per a les aigües subterrànies i superficials, 
especialment quan aquestes s'utilitzen per al subministrament d'aigua potable. 
 

- Contaminació acústica: El soroll produït pels avions es considera una de les fonts de 
soroll més desagradables. D'altra banda, les pertorbacions que produeix el soroll en les 
proximitats d'un aeroport són inevitables.  
La planificació regional que s'ocupa de l'entorn de l'aeroport ha de tenir en compte 
aquestes circumstàncies i restringir l'ús de les àrees protegides contra els sorolls 
(zones industrials, comercials o urbanes) establint nivells sonors escalonats per a cada 
àrea.   
Per a disminuir l’impacta acústic els aeroports utilitzen diferents mesures tècniques 
com: restriccions horàries per l’aterratge i enlairament, protecció acústica d’edificis, 
fixació i ús alternatiu de trajectòries d'enlairament i aterratge, etc.  
 

- Contaminació de l’aire:  Les emissions del tràfic aeri i del tràfic terrestre (vehicles) són 
molt semblants quant a la seva composició, i només poden diferenciar-se amb 
complexos equips tècnics. Tenint en compte la quantitat d'emissions que llancen els 
avions, les reaccions químiques que es produeixen en l'aire i els factors meteorològics, 
pot dir-se que la contaminació produïda pel tràfic aeri a les àrees metropolitanes és 
reduïda en comparació de les fonts terrestres. Les emissions produïdes durant el vol a 
6 fins a 12 quilòmetres d'altitud tenen efectes addicionals, el potencial nociu dels quals 
no s'ha investigat fins al moment. 
Es poden presentar elevats nivells d’emissió (HC, CO, NO×) a les zones properes a 
l'aeroport quan el moviment d'avions és intens (acompanyat pel tràfic terrestre 
connex), especialment en períodes de temps estable. Per això es recomana integrar la 
zona de l'aeroport en un sistema regional de control de l'aire. 
Quan se superen els valoris límit establerts, poden adoptar-se mesures reglamentàries 
apropiades que permetin, en primer lloc, restringir la circulació d'automòbils i, arribat 
el cas, el tràfic aeri. 
L'estimació de la freqüència de les inversions meteorològiques a la regió de l'aeroport 
hauria de formar part d'un estudi climàtic o de les condicions meteorològiques de vol. 

 
4. El Pla Delta 

Després d’aclarir els diferents aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de construir un 
aeroport a qualsevol zona, ens situarem al Delta del Llobregat, que és el tema que ens ocupa.  

Abans de començar a parlar de l’ampliació de l’aeroport del Prat, s’ha d’explicar què és el Pla 
Delta, ja que és en aquest on es recull el motiu de l’ampliació de l’aeroport, entre d’altres 
moltes infraestructures de la perifèria de la gran metròpoli Barcelonina.  

El Pla Delta és un conveni que va ser signat el 16 d’abril de 1994 sobre el Pla d’Infraestructures 
i Medi Ambient al delta del Llobregat, entre el Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Media 
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Ambient, la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l’àrea metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.   

Aquest conveni va ser signat per a plasmar l’acord entre les administracions per desenvolupar 
les vies i els sistemes de comunicacions i alhora protegir el territori del Delta, ja que el Prat és 
una àrea de desenvolupament econòmic molt gran a escala nacional i europea, acull, com ja 
sabem, un aeroport, un port, part de la zona franca, i una gran quantitat de vies de 
comunicació necessàries perquè aquestes infraestructures siguin eficients. Per això es va 
signar el Pla Delta per tal de coordinar totes les infraestructures que es va decidir construir i 
ampliar.  

Així doncs el Pla Delta inclou les actuacions següents (moltes ja s’han dut a terme i algunes 
estan en procés de construcció encara):  

- En el riu: Desviament del riu Llobregat per permetre l’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona. El desviament es va fer el 2006 i va consistir en desviar la llera des del pont 
de Mercabarna, uns 2,5km cap al sud de l’antiga desembocadura. Aquesta ampliació 
va suposar la pèrdua de la zona la Podrida i de la Llacuna de ca l’Arana a part 
d’augmentar l’efecte de drenatge i salinització de l’aqüífer superficial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sobre les platges: El Pla Delta es compromet a regenerar les platges que es veuran 
afectades per l’ampliació de l’aeroport. Aquesta afectació es deu a que al gran dic del 
port ( que sobresurt més de 3km mar endins) reté la sorra que porten les corrents 
marines paral·leles a la costa i impedeix l’arribada d’aquesta a la platja del Prat que 
pateix un greu regressió. Per això es comprometen a aportar sorra anualment per 
impedir aquesta regressió.  
 

 
Desviament del riu Llobregat 



SOBRE ELS AIGUAMOLLS VOLEN OCELLS DE FERRO 
Impacte de l’ampliació de l’aeroport al Delta del Llobregat i verificació de les corresponents mesures compensatòries. 

 

19 
 

- Ampliació del Port: Ampliar el Port guanyant terreny al mar amb la construcció d’un 
nou dic al nord del riu Llobregat. A part també s’ampliarà la zona ZAL (Zona d’Activitats 
Logístiques) portuària, en dues fases: una al nord de l’antic riu i una altre entre aquest 
antic riu i la llera actual.  
 

- Xarxa viària: Aquest Pla inclou diversos projectes viaris molt conflictius pel que fa al 
medi ambient. Aquestes són la construcció de la Pota Sud que connecta la A-16 i 
l’aeroport amb la Ronda de Dalt, la construcció de l’Autovia del Baix Llobregat en dues 
fases, Abrera -Sant Feliu i Santa Coloma de Cervelló- Port de Barcelona i la construcció 
viària entre el Port i l’Aeroport (ronda del Sud).  Pel que fa al tema ferroviari es 
construeixen accessos ferroviaris des del Papiol al Port per a mercaderies. I es planteja 
l’entrada del tren d’alta velocitat per aquest corredor. Totes aquestes construccions 
suposen efectes negatius sobre l’espai agrícola, la recàrrega de l’aqüífer i el 
manteniment d’una franja riberenca apta per dur-hi a terme projectes de regeneració 
de boscos de ribera i d’ús públic.  
 

- Depuradora metropolitana: Construcció de la depuradora d’aigües del Llobregat en el 
marge esquerre del riu, ja desviat. Aquesta inclou un tractament terciari que permet la 
reutilització de les aigües depurades per recarregar els aqüífers, per regar, per 
mantenir el aiguamolls, per a l’ús industrial i perquè el riu disposi de cabal suficient. La 
construcció d’aquesta va suposar l’ocupació de 42 hectàrees. Aquesta depuradora 
mescla aigües de vuit municipis del Baix Llobregat, fet que comporta la generació 
d’elevades quantitats de llots que es poden contaminar i poden deixar de ser 
aprofitables.  
 

- Incineradora (PIPA): Incineradora de residus sòlids urbans metropolitans i instal·lació 
d’assecatge de fangs de la macro depuradora per incinerar-los també.  Aquesta 
produeix una elevada contaminació atmosfèrica degut als metalls pesants, dioxines i 
furans que s’alliberen a l’aire.  
 

- Reserves naturals i zones costaneres: Es va fer un pla de compra, recuperació i gestió 
dels espais naturals del Delta, després que la Generalitat i l’Ajuntament del Prat 
redactessin el Pla especial d’ordenació.  
 

- Ampliació de l’aeroport: Per acabar, es va fer la redacció del Pla director de l’aeroport 
del Prat, amb la previsió de creixement. Es va preveure la construcció de  la tercera 
pista de l’aeroport, el creixement de la ciutat aeroportuària i la construcció de noves 
infraestructures com la nova terminal. Aquesta ampliació ja s’ha dut a terme a dia 
d’avui i la nova pista i terminal estan en funcionament.   
El que va comportar aquesta Ampliació a nivell territorial i d’impacte ambiental i els 
motius d’aquesta construcció són els que explicarem, amb detall, al següent punt.  
 
 
 
 



SOBRE ELS AIGUAMOLLS VOLEN OCELLS DE FERRO 
Impacte de l’ampliació de l’aeroport al Delta del Llobregat i verificació de les corresponents mesures compensatòries. 

 

20 
 

5. L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT:  

Abans de parlar de l’ampliació de l’aeroport pròpiament dita, he trobat necessari fer una 
petita i breu ressenya històrica de l’aeroport del Prat, per anar veient el seu creixement des de 
la seva construcció, fins a la necessitat de construir-hi aquesta darrera tercera pista.  

5.1 Història de l’Aeroport del Prat del Llobregat:  

- El primer camp d’aviació que va tenir Barcelona data del 1916 i estava situat al Remolar 
(Viladecans). Dos Anys més tard es va construir un nou camp d’aviació al Prat del Llobregat. 
Aquests camps d’aviació no eren gaire grans i el seu impacte en el medi encara era poc visible 
a gran escala. Així el delta del Llobregat als anys 20 tenia el següent aspecte:  

 

- Els serveis comercials de vols regulars van començar al 1927 gràcies a Iberia que el 
connectava amb l'Aeroport de Madrid-Cuatro Vientos. A més, aquesta línia va ser la primera 
freqüència de l'aerolínia espanyola.   

- Entre el 1941 i el 1946 es realitzen tot un plegat d'obres per tal d'unir els dos aeròdroms i 
l'any 1948 es decideix construir la pista 07-25, la actual pista principal. Durant el mateix any, va 
sorgir el primer vol intercontinental que connectava l'aeroport amb Nova York. En el següent 
mapa del delta del Llobregat als anys 40 s’observa en comparació a l’anterior l’aparició de 
l’aeroport i es pot observar el creixement de les poblacions de l’entorn d’aquest.  
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- El 1963 s'arribà al milió de passatgers anuals i dos anys més tard s'amplià la pista principal. Es 
decideix afegir un vial de rodatge més amb carrils de sortida ràpida, es construeix una torre de 
control i una nova plataforma d'aeronaus. Al 1968 s'inaugura una nova terminal (actualment 
l'ala més vella de la terminal T2B). Així la distribució del territori al delta era la següent, 
l’aeroport havia crescut, igual que la població del Prat i dels voltants:  



SOBRE ELS AIGUAMOLLS VOLEN OCELLS DE FERRO 
Impacte de l’ampliació de l’aeroport al Delta del Llobregat i verificació de les corresponents mesures compensatòries. 

 

22 
 

- El 1976, es posa en marxa la construcció d'una terminal destinada únicament a la ruta 
Barcelona- Madrid i una altra exclusivament de càrrega. També es van construir un edifici 
annex per correus i una plataforma d'estacionament per a avions de càrrega aèria. Al següent 
mapa podem observar el creixement de l’aeroport, el Prat i l’aparició sobtada de la zona franca 
del Port de Barcelona, que també està situada al delta del Llobregat.  

 

- Des de finals dels anys setanta fins ben bé els noranta, l'aeroport estava estancat tant en 
tràfic aeri com en inversions, fins que la preparació per als Jocs Olímpics de Barcelona 1992 va 
impulsar una nova reforma que consistia en la modernització i ampliació de la terminal 
existent (terminal B) i la construcció de dos terminals més (la terminal A i C) que incorporaven, 
com a novetat, passarel·les d'accés directe a l'avió. 

- A finals de l’any 1999 es va aprovar el Pla Metropolità de Barcelona, que es planteja ampliar 
l’aeroport amb un tercera pista, una nova Terminal, la millora de l'accés al recinte tan per 
carretera, com per tren, així com la incorporació de la línia 9 del metro de Barcelona i la d'un 
ramal del tren d'alta velocitat de la línia Madrid - Saragossa - Barcelona - Frontera francesa. A 
més, es preveu urbanitzar un total de més de 300 hectàrees com a zona de serveis per al 
desenvolupament comercial i industrial de l'aeroport (tot això també s’esmenta en el Pla 
Delta) .  

- Així que es va començar a treballar en l’ampliació de l’aeroport, per donar abast a tots els 
passatgers que es preveia que podia arribar atenir l’aeroport.  
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5.2 L’ampliació de l’aeroport:  

(Mirar annex 1 i 2: mapa i fotografia aèria del delta del Llobregat abans de l’ampliació de l’aeroport) 
 

- Plantejament general: 

L’ampliació de l’aeroport estava inclosa dins del Pla de Barcelona i del Pla Delta i es va 
plantejar de fer-la degut al creixement sobtat de passatgers els darrers anys del segle XXI.  

Aquesta ampliació es plantejava l’ambiciós repte de fer créixer els passatgers de l’aeroport fins 
a 40.000.000 l’any, una xifra a la qual encara no s’ha arribat (actualment els passatgers anuals 
són de mitjana, 30.000.000). Quan es decideix fer una ampliació de l’aeroport, es decideix 
construir una tercera pista, ja que les dos pistes ja existents es creuaven, i per tant no es 
podien utilitzar simultàniament. Així que un dels objectius que es busca, amb la construcció 
d’aquesta tercera pista, és  l’ús de dos pistes simultànies, per tant aquestes han de ser 
paral·leles. A part també es fa créixer la pista principal, fet que comporta la desviació de la 
carretera de la platja del Prat.  

Dins de la tercera pista també es fa una nova terminal. Ja que es passen a efectuar 90 
operacions l’hora, és a dir, es passa de fer 45 operacions a l’hora al doble. Això augmenta el 
nombre d’avions que arriben a l’aeroport i que en marxen, per això es decideix fer una nova 
instal·lació i una millora de les terminals i es construeix la T-Sud. Aquesta queda entre les dues 
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pistes per tenir un millor accés des de totes dues, es fa també una nova torre de control i es 
genera la ciutat aeroportuària, aquesta és la zona de serveis de l’aeroport, es divideix en tres 
àrees: zona de càrrega (que s’amplia), la zona de serveis (hotels, centres de reunions, ) i zona 
dedicada a la industria aeronàutica (dedicada al manteniment d’avions, reparació 
d’aeronaus,...). 

Així que a grans trets el que comporta l’ampliació de l’aeroport és el següent:  

⇒ Construcció de la tercera pista i ampliació de la pista principal.   
⇒ Construcció d’una nova terminal. 
⇒ Urbanització del terreny per donar lloc a una ciutat aeroportuària.  
⇒ Construcció d’accessos a les infraestructures anteriors. 
⇒ Desviament de la carretera C-246, carretera de Castelldefels i de la C-31. 

(Mirar annex 3: mapa del delta del Llobregat abans de l’ampliació de l’aeroport amb els dibuixos de les futures 
noves infraestructures. ) 

A continuació explicaré amb més detall cadascuna d’aquestes obres: 

5.2.1 Construcció de la tercera pista:  

Quan es va decidir fer una tercera pista es van contemplar tres opcions, tenint en compte el 
l’impacte de les pistes sobre el medi. Aquestes tres pistes que es van proposar eren les 
següents:  

− Pista de 3.000 m a una distància d'1.500 m de l'actual 07-25. (alternativa proposada per les 
autoritats aeronàutiques) 

− Pista de 3.000 m a una distància d'1.350 m de l'actual 07-25. (proposta alternativa suggerida 
per les autoritats aeronàutiques) 

− Pista de 2.600 m a una distància d'1.350 m de l'actual 07-25 (alternativa escollida pel Pla 
Director de l'Aeroport de Barcelona, octubre de 1998). 

A part dels impactes sobre la vegetació per desforestació i ocupació del territori, la construcció 
de la tercera també va comportar la col·locació de 10 punts d’il·luminació en zones amb 
vegetació, 7 a la Ricarda i 3 al Remolar, a part d’aquests, es col·locaran també 11 punts 
d’il·luminació més, en zona d’interès faunístic 4 al Remolar i 7 a la Ricarda.  

 (Per visualitzar en un mapa la col·locació d’aquesta tercera pista mireu l’annex 3) 

5.2.2 La nova terminal:  

Aquesta nova terminal s’ubica entre la tercera pista i la principal, que es troba paral·lela a 
aquesta. La nova terminal té una capacitat de 25 milions de passatgers i ocupa una superfície 
aproximada de 250.000 m2. Va ser inaugurada el 2009.  

Abans de construir-la es van haver de fer estudis i varies propostes, degut a l’elevat interès de 
la zona del Pas de Les Vaques, un paratge natural amb aiguamolls, situat a prop del sector de la 
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ZEPA el Remolar, que va ser afectat per la construcció d’aquesta nova terminal sent destruït 
del tot. 

La nova terminal inclou a part de l’edifici de la terminal, les estacions del ferrocarril i del TAV 
com a parts integrants de l’edifici, així com l’accés al transport de connexió entre les dues 
àrees terminals. A més a més, disposa d’un sistema de gestió dels equipatges automàtic 
(Sistema Automàtic de Tractament d’Equipatges).  

 5.2.3 Urbanització i accessos:  

A causa de l’ampliació de l’aeroport i les seves infraestructures és necessària una millora dels 
accessos a aquest, per això es van proposar la inserció del següents elements a la zona 
aeroportuària:  

Ø Reposició de la carretera b-203, afectada per l’ampliació de la pista principal.  
Ø Ferrocarril de Rodalies de RENFE.  
Ø Transport públic automàtic de passatgers.  
Ø SATE (Sistema Automàtic de Tractament d’equipatges).  

 
  5.2.3.1 Reposició de la carretera B-203: 

La carretera B-203 vorejava el perímetre exterior de l’aeroport connectant el nucli urbà del 
Prat amb la platja, el Club de Golf i altres edificacions de la zona costanera. Va haver de ser 
desviada a causa de l’ampliació de la pista principal (la 07L-25R).  

El nou traçat segueix el tancament de la zona de l’aeroport exteriorment, de manera paral·lela 
a la del traçat anterior. Es tracta d’una carretera d’ús local, amb una secció de dos carrils de 
3,5m, més un voral d’un metre i un carril bici.  

  5.2.3.2 Ferrocarril de rodalies: 

Es tracta de la construcció d’una parada de tren de rodalies a l’aeroport. L’estació es troba al 
vestíbul de la nova terminal entre pistes, ja que aquesta acull el 70% del total dels passatgers.  

Aquesta parada es troba actualment a les línies R2 de rodalies.   

  5.2.3.3 Transport automàtic de passatgers:  

Es tracta d’un sistema de transport d’altra freqüència que possibilita la connexió entre 
ambdues terminals de manera més ràpida.  

  5.2.3.4 Sistema Automàtic de Transport d’Equipatge:  

Es tracta d’un sistema de transport automàtic que discorre en un túnel d’uns 4 m de diàmetre, 
i serveix per traslladar equipatges entre la terminal nord i la terminal sud (la nova terminal), 
sense intervenir en les operacions realitzades a la plataforma.   
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 5.2.4 Desviament de la C-31 

Degut a l’ampliació de l’aeroport amb la nova terminal, la nova pista i la nova zona 
aeroportuària, la carretera C-31 es va haver de desviar, perquè les noves infraestructures 
arribaven a ocupar la seva situació. Així doncs, es va haver de desviar la C-31 des del km 
187,080 al 191,950. El nou tram de l’autovia és d’una longitud de 4.150 m aproximadament, 2 
carrils de 3,5 m per a un sentit i 3 a l’altre, vorals interiors d’1 m, vorals exteriors de 2,5 m i 
velocitat específica de 100 km/h.  

6. IMPACTES DE L’AMIPLIACIÓ DE L’AEROPORT:  

Totes les infraestructures que es van construir amb l’ampliació de l’aeroport van causar un 
impacte en el medi, algunes amb menor o major grau. D’aquesta manera es mesuren els 
impactes produïts amb la següent classificació, de menys afectació a més:  

- Impacte compatible: Afectació a zones o espècies de beix interès ecològic o d’interès 
mitjà, però de fàcil recuperació.  

- Impacte moderat: Són afectats hàbitats d’interès comunitari no prioritari i que es 
poden recuperar  amb l’aplicació de les corresponents mesures correctores.  

- Impacte sever:  Afectació a zones d’elevada diversitat d’espècies estranyes o que 
presenten pocs exemplars i a hàbitats prioritaris segons la UE, però que es poden 
recuperar amb les mesures correctores.  

- Impacte crític: Afectació sobre espècies incloses en el PEIN o en perill d’extinció en el 
delta i sense possibilitat de recuperar mitjançant l’aplicació de les mesures 
correctores.  

6.1 Impactes de l’ampliació dels camps de vol: 

6.1.1 Impactes sobre la vegetació: 

L’ampliació dels camps de vol comporta l’eliminació de la vegetació a la superfície d’ocupació  
de la tercera pista i l’ampliació de la principal. 

La major afectació es produeix sobre les formacions de pinars sobre dunes. Les formacions de 
pinars més valuoses són aquelles que constitueixen formacions semi naturals, com les de Can 
Camins, La Ricarda, la zona militar, front les formacions enjardinades del RC club de Golf i els 
càmpings. 

Aquests pinars es poden veure afectats per dos motius:  

- La desforestació total d’aquests per culpa de l’ocupació del sòl per la tercera pista i 
l’ampliació de la principal. 

- Pel control d’altures de la vegetació del voltant de les pistes. Això es degut a que les 
normes de seguretat aeronàutica, obliguen a mantenir una sèrie de superfícies de 
seguretat que condicionen les característiques de les formacions vegetals presents en 
el seu interior. No es permet l’existència d’elements que superin una certa altura, en 
funció de la distància a la que es trobin de la pista.  
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Pel que fa al primer cas d’afectació, es veu afectada la zona de Can Camins i la militar on van 
ser talades 11,2 ha de pinars. Pel que fa a l’impacte del control d’altures va afectar 22,6 ha 
repartides entre la Ricarda, el Remolar, Can Camins, i la zona militar. Per tant en total la 
superfície afectada de pinars ben conservats puja a 33,8 ha, de les quals unes 8 es troben a la 
zona ZEPA de la Ricarda i unes 6 entre el sector del Remolar i la Zona militar. Aquest impacte 
és considerat sever.   

 

Estat del Pinar de la pineda de Can Camins abans i després de la construcció de la tercera 
pista: 
 

Pinar abans de la construcció de la tercera pista 
 

Pinar després de la construcció de la tercera pista 
 

Un altre impacte de l’ampliació dels camps de vols considerat sever és l’afectació a les 
poblacions d’orquídies que hi ha en el recinte de l’aeroport, a la zona de Can Camins i a la 
militar. Can Camins a part és una zona particularment rica en espècies i poblacions i per culpa 
de la construcció de la tercera pista es veuen afectades directament 1,5 ha de superfície, que 
s’han considerat d’interès molt elevat. I a la zona militar també es van veure afectades l’11% 
de les poblacions deltaiques.  

A part del efectes citats anteriorment, també apareixen efectes puntuals que afecten espècies 
o comunitats menys representades a la zona, produint un impacte sever. Es veuen afectades 
tolles artificials del RC Golf que acollien una gran quantitat de macròfits, també es veuen 
afectats per la zona de control d’altures, escassos boscos de tamarius ben conservats al delta, 
en concret es veuen afectades 0,3 ha dins de al zona del control d’altures de 10m.  

També produeix un impacte sever l’eliminació de la vegetació als voltants de la tercera pista 
que suposarà la desaparició de les úniques poblacions deltaiques d’Aristolochia longa, una 
espècie que apareix en molt poques comunitats catalanes i que té un elevat interès ecològic 
per a la conservació, però tot i així és fàcilment reproduïble i es pot evitar la seva afecció amb 
les corresponents mesures compensatòries.  

Finalment s’arriba a la conclusió que en general l’afectació sobre la vegetació per culpa de 
l’ampliació dels camps de vol és severa i que la comunitat més afectada són els pinars.  
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6.1.2 Impactes sobre la fauna: 

Com ja s’ha dit en els impactes sobre la vegetació, la construcció de la tercera pista va suposar 
la tala de molt pinars, aquesta tala té un efecte sobre la fauna que pot habitar en ella. Malgrat 
això, en l’estudi d’impacte ambiental es dóna poca importància a aquest fet, des del punt de 
vista faunístic, degut a les característiques de les comunitats d’aus que acullen aquests pinars, 
per això es considera un impacte mínim.  

D’altre banda l’ocupació dels aiguamolls amb els sistemes d’aproximació que afecten el 
Remolar i una part de la Ricarda, suposarà un impacte mínim, ja que es farà de manera 
acurada i sense afectar les comunitats d’aus que hi habiten.  

L’impacte més greu sobre la fauna, és el desconcert que crea a les aus la fragmentació del 
territori , que les pot desconcertar i el risc de col·lisió dels avions amb les aus, ja que la tercera 
pista està situada en direcció paral·lela a una de les rutes de desplaçament que utilitzen 
determinades espècies d’aus, per això són necessàries unes mesures correctores intenses.  

 6.1.3 Impacte sobre les Zones Especials de Protecció d’Aus (ZEPA) 

Són afectades per la construcció de la tercera pista 2 ha de zona ZEPA del Remolar, on també 
s’ha eliminat part de massa forestal composta per pinars i una petita part de bosc de ribera.  

D’altra banda degut a l’ampliació dels camps de vol s’ha hagut de col·locar un sistema 
d’il·luminació d’aproximació, que consisteix en una fila de llums situades en la prolongació de 
l’eix de la pista.  En aquesta fila les llums se situen cada 30 m i cada punt de llum està format 
per quatre focus. Tot aquest sistema de llums està dins de la zona ZEPA, tan del Remolar com 
la Ricarda. Això comporta que aquesta s’hagi hagut de desbrossar, per tal d’instal·lar-hi les 
llums i els cables, s’hi permet-hi l’entrada de personal i maquinària d’obra i s’hagi ocasionat el 
dragatge d’algunes superfícies i l’eliminació d’exemplars d’arbres que interferien en la 
visibilitat dels sistemes d’aproximació.  

En el sector de la Ricarda s’han hagut de talar 8,4 ha de Pinus Pinea pel control d’altures, que 
es trobaven dins la zona ZEPA.   

I tan al Remolar com a les Filipines s’han hagut d’instal·lar un sistema radioelèctric d’ajuda 
d’aterratge, que també se situa dins la zona ZEPA d’ambdós llocs i requereix l’entrada de 
personal per la seva instal·lació i manteniment.  

6.2 Impactes de la nova àrea terminal 

 6.2.1 Impactes sobre la vegetació: 

L’ocupació del sòl derivada de la construcció de la nova àrea terminal va afectar, per sobre de 
tot, a l’anomenat Pas de les Vaques, una zona de  marjals i de vegetació halòfila que constituïa 
una continuació pel nord dels aiguamolls del Remolar. L’efecte produït per la desaparició 
d’aquestes comunitats es considera sever.  

A més a més, la construcció de la nova àrea terminal va suposar la desaparició de les llacunes 
del C. De Golf, amb l’excepció de la llacuna de la Roberta. En total es va produir la pèrdua de 
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prop de 4 ha corresponents als hàbitats de macròfits d’aigües dolces i salobres. Aquest 
impacte es considera moderat, ja que tot i que el valor ecològic de les espècies és elevat, es 
tracta de comunitats fàcils de recrear.  

En global l’impacte produït sobre la vegetació, com a conseqüència de la construcció de la 
nova àrea terminal, va venir condicionat pel valor del conjunt de la zona, que acull zones 
d’elevada diversitat d’orquídies i plantes d’aiguamolls interessants. Així doncs, les espècies 
afectades tenen un valor molt elevat, tot i que no es tracta d’espècies en perill d’extinció. Per 
altre banda, però, són espècies que es poden recuperar mitjançant l’aplicació de mesures 
correctores.  Per tot això es considera un impacte sever - molt sever.  

 6.2.2 Impacte sobre la fauna: 

Els impactes sobre la fauna ocasionats per la construcció de la nova àrea terminal són dels més 
significatius, ja que afecta a zones d’hàbitats naturals i artificials, com les llacunes del Golf i el 
pinar litoral. Sobretot destaca la desaparició del Pas de les Vaques i l’afecció a l’interior de la 
ZEPA. Per culpa d’això es veuen afectades espècies com la garsa imperial, l'arpellot de marjal i 
el martinet menut.  

Per tant es considera un impacte sever, ja que la recuperació de la qualitat de vida d’aquestes 
espècies requereix mesures correctores i compensatòries.  

 6.2.3 Impacte sobre les ZEPA: 

S’ampliarà un camí d’accés a la torre de control que es troba dins de la zona ZEPA. S’haurà 
d’eixamplar perquè hi puguin accedir maquinària d’obra.   

6.3 Impactes de l’urbanització i accessos:  

 6.3.1 Impactes sobre la vegetació:  

Es tracta d’un impacte compatible degut a les característiques de les comunitats vegetals que 
hi havia a la zona on hi ha la ciutat aeroportuària, hi predominaven ruderals, prats, àrees 
urbanes, cultius, etc.  

 6.3.2 Impactes sobre la fauna: 

Com que les comunitats vegetals afectades són molt poques i de baix interès tròfic, l’afectació 
sobre aquesta zona no té gairebé repercussió a la seva fauna.  

L’únic efecte possible que pot haver-hi sobre la fauna i que és d’important consideració, és 
l’efecte barrera que pot ocasionar.  

6.4 Impactes de la desviació de la carretera de Castelldefels:    

 6.4.1 Impactes sobre la vegetació de la desviació de l’autovia de Castelldefels (C-31): 

La desviació de l’autovia afecta a les zones de Can Sabadell i Can Fargues. Aquestes 
constitueixen la continuació natural dels aiguamolls de les Filipines i presenten elements molt 
interessants des del punt de vista ecològic.  
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Can Sabadell és una zona molt interessant ecològicament, perquè acull una gran diversitat 
vegetal i perquè es troba una situació intermèdia entre les Filipines i els Reguerons. L’impacte 
de la desviació de l’autovia té diverses afectacions depenen de les espècies que en resulten 
afectades. Es considera un impacte compatible l’afecció a les comunitats més banals com els 
Juncus acutus, que cobreixen la major part del territori i que tenen poc interès                                             
ecològic, ja que són espècies que mantenen la poca riquesa d’espècies.  

L’afectació als matolls (Suaeda fruticosa i Arthrocnemum fruticosum) es considera moderada, 
degut a la escassetat d’aquests hàbitats al delta i en el conjunt de Catalunya.  

Com a impactes severs a la zona, trobem l’eliminació de les depressions inundables amb 
poblacions de Salicornia europea i Suaeda maritima que suposen un impacte major, degut a la 
seva escassetat al delta. També és considerat un impacte sever la desaparició d’alguns canals 
desconnectats de la xarxa principal de drenatge.  

Així que en una visió general es considera l’impacte sever.  

   

Espècies que es veuen afectades 
Juncus 
acutus 

Suaeda 
fruticosa 

Arthrocnemum 
fruticosum 

Salicornia europea Suaeda 
maritima 

 
 

   

 

 6.4.2 Impacte sobre la fauna: 

La introducció d’aquesta infraestructura de caràcter lineal, provoca principalment un efecte 
barrera, que impedeix el desplaçament de la fauna en direcció transversal a l’autovia, creant 
una barrera que empobreix les poblacions d’animals que queden en ambdós costats 
d’aquesta. Per això com a mesura correctora es proposa la creació de passos de fauna entre 
les Filipines, Can Sabadell i els reguerons.  
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7. MESURES COMPENSATORIES DE L’IMPACTE DE L’AEROPORT AL DELTA DEL LLOBREGAT 

Degut a que alguns  impactes causats per l’aeroport són inevitables i no tenen la possibilitat 
d’aplicar-s’hi una mesura correctora, es proposen un seguit de mesures compensatòries, que 
es consideren necessàries per compensar aquests efectes negatius previstos.  

Aquestes es poden dividir en quatre grups, segons els aspectes del medi natural que es veuen 
afectats, i són: 

• Mesures compensatòries de caràcter territorial.  
• Mesures compensatòries d’impacte sobre la vegetació.  
• Mesures compensatòries de l’impacte sobre la fauna.  
• Mesures compensatòries de l’impacte sobre les comunitats aquàtiques.  

 

→ Mesures compensatòries de caràcter territorial:  
 

- Recuperar les característiques del sector litoral, actualment degradat, convertint-lo en un 
Corredor Litoral que serveix de connexió natural entre els sectors ZEPA de la Ricarda i el 
Remolar.  

- Creació d’un espai lliure entre l’aeroport i la localitat de El Prat del Llobregat, on es 
regenerin hàbitats de caràcter forestal i s’implantin altres equipaments d’interès social.  

- Creació d’un corredor biològic entre les Filipines- Can Sabadell – els Reguerons.  
- Millorar la permeabilitat de la C-31 sobre la riera de Sant Climent.  
- Realitzar apantallaments paisatgístics.  
- Desasfaltar un camí a la zona de Can Sabadell.  

Ara explicarem amb més detall en què consisteixen cadascuna d’elles.  

• Creació d’un corredor litoral:  

Es tracta d’un corredor litoral que estarà constituït per un espai de 99,06 ha, que estava 
ocupat per algunes zones urbanes. D’aquestes 99, 06 ha, 13,43 ha. no es transformaran 
per pertànyer a l’exèrcit de l’aire.  

El que es proposen amb aquesta mesura correctora és recuperar el valor natural d’aquest 
terreny, que té un gran interès natural, ordenar l’espai per convertir-lo en un corredor 
biològic compatible amb els usos aeroportuaris i amb els usos socials vinculats a la platja, 
intentant equilibrar així els espais necessaris per a l’ampliació de l’aeroport i els nous 
espais recuperats i sobretot mantenir unides la zona del Remolar i la Ricarda.  

(Consultar Annex 6: Mapa de localització de les mesures compensatòries 2) 

• Creació d’un sistema de Protecció Urbana:  

Creació d’un espai de 25 ha entre l’aeroport i el nucli del Prat de Llobregat. És un espai que 
no és necessari per les operacions aeronàutiques i que acollirà un conjunt d’equipaments 
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pel municipi, que alhora serveixen d’espai tampó entre les activitats de l’aeroport i la 
població del Prat.  

(Consultar Annex 6: Mapa de localització de les mesures compensatòries 2) 

• Creació d’un corredor biològic entre les Filipines - Can Sabadell- els reguerons.  

Aquesta mesura es fa per compensar el desviament de la C-31. Es proposa fer un corredor 
biològic de 8,19 ha entre aquests  punts amb els consegüents passos de fauna, per tal que 
els animals terrestres no quedin atrapats a una zona i puguin moure’s per la major 
quantitat d’espais naturals del Delta.   

(Consultar Annex 6: Mapa de localització de les mesures compensatòries 2) 

• Millorar la permeabilitat de la C-31 sobre la riera de Sant Climent: 

A part d’aquesta acció, per a complementar-la i per millorar la connectivitat de la zona, es 
proposa la modificació de la secció de la riera de Sant Climent, entre la nova C-31 i la 
reserva natural parcial per un disseny de secció hidràulica adequada que permeti la seva 
integració paisatgística.  

(Consultar Annex 5: Mapa de localització de les mesures compensatòries 1) 

• Realitzar apantallaments paisatgístics:  

Realitzar en l’àrea confrontant de l’accés a la nova terminal amb la ZEPA apantallaments 
paisatgístics atès l’alta sensibilitat ambiental d’aquesta zona.  

• Desasfaltar un camí a la zona de Can Sabadell: 

Es tracta de desasfaltar un antic camí, per tal de renaturalitzar la zona de la millor manera 
possible.  

(Consultar Annex 5: Mapa de localització de les mesures compensatòries 1) 

→ Mesures compensatòria de l’impacte sobre la vegetació: 

Aquestes estan encaminades a la recuperació de certs hàbitats afectats per les actuacions de 
la construcció de l’aeroport.  

Els hàbitats afectats i que es creu que necessiten aquesta compensació són: llacunes, tolles i 
canals temporals, matolls, prats halòfils i pinars.  

• Llacunes, tolles i canals temporals:  

La recuperació de zones humides es planteja principalment, com una mesura 
compensatòria per la pèrdua de les llacunes del Real Club de Golf i de zones de canals i 
d’inundació temporal a la zona de Can Sabadell. Es van plantejar diverses estratègies 
compensatòries: 
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- Recuperació d’àrees humides degradades i humanitzades:  
Com per exemple: l’estany la Roberta, que permetria recuperar macròfits d’aigües 
salobres. També es proposa un projecte de recuperació de la qualitat de les aigües 
d’alguns canals per afavorir la recolonització de les zones per les espècies que 
anteriorment hi havia en ells.  

(Consultar Annex 6: Mapa de localització de les mesures compensatòries 2) 

- Construcció de noves llacunes costaneres:  
Recuperació d’antigues llacunes costaneres en els antics terrenys del càmping Cala 
Gogó. 

(Consultar Annex 6: Mapa de localització de les mesures compensatòries 2) 

- Recreació de noves àrees d’inundació temporal:  
Sobretot en diverses àrees de Can Sabadell, on es recrearan àrees salines 
procedint a la seva excavació per recrear una zona inundable.  

(Consultar Annex 6: Mapa de localització de les mesures compensatòries 2) 

- Adequació com a zones humides d’espais propietat d’AENA:  
Per tal de potenciar la connectivitat biològica, es proposa l’adequació com a zones 
humides d’aquells espais propietat d’AENA situats al marge exterior de la 
modificació de la C-31, a la zona de Can Sabadell,  i sota la riera de Sant Climent, 
així com la parcel·la al nord del corredor biològic.  

(Consultar Annex 5: Mapa de localització de les mesures compensatòries 1) 

- Restauració de zones humides:  
Restaurar com a zona humida tot l’espai del marge esquerra de la riera Roja, 
comprès entre el vial estructurant i l’accés a la nova terminal.  

(Consultar Annex 5: Mapa de localització de les mesures compensatòries 1) 

 
• Pinars: 

Ja que es van haver de tallar molts arbres per a la construcció de la tercera pista i molts 
han vist modificada la seva alçada per culpa del control d’altures, es vol recompensar 
aquesta pèrdua amb la renaturalització dels pinars de Can Camins i la plantació de nous 
exemplars al corredor litoral. 

(Consultar Annex 6: Mapa de localització de les mesures compensatòries 2) 

 

→ Mesures compensatòries de l’impacte sobre la fauna: 

Les mesures compensatòries de caràcter  territorial, ja esmentades, tindran un efecte 
compensatori sobre la fauna que habita en elles, però a part es proposa com a mesura 
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compensatòria específica per a la fauna la creació d’un centre de reproducció en captivitat 
d’espècies amenaçades, que s’ubicarà al corredor litoral.  

• Centre de reproducció en captivitat d’espècies amenaçades:  
 

En aquest centre es mantindran i reproduiran espècies d’animals i plantes estranyes o 
inclús desaparegudes de la zona. 
Les primeres actuacions d’aquest apuntaran cap a la reproducció en captivitat de cinc 
espècies d’aus aquàtiques molt estranyes a Europa i que potencialment poden criar al 
Delta del Llobregat. 
Des del centre de cria es podran alliberar espècies in situ, quan sigui possible, i també es 
podran utilitzar els vols comercials per “exportar” exemplars a altres zones humides 
paleàrtiques.  
 
Les característiques del centre seran les següents: 

- 2 hectàrees aproximadament de superfícies, de les quals la major part es dedicarà 
a les instal·lacions de cria en captivitat d’aus aquàtiques.  

- Un edifici adequat i dissenyat per desenvolupar les funcions d’oficina, magatzem i 
laboratori.  

 
→ Mesures compensatòries de l’impacta sobre els organismes aquàtics. 

Aquestes estan encarades a la creació de nous ambients.  

• Recreació d’hàbitats:  

S’establiran noves zones humides amb una bona qualitat de l’aigua, i es gestionarà amb un 
règim hidrològic similar al que es veuen sotmeses de manera natural. Això permetrà 
incrementar la diversitat biològica o aturar l’empobriment biològic progressiu que ha patit 
el Delta del Llobregat en els últims cent anys.  

Per altre banda, per les espècies que tenen una gran capacitat de moviment, és important 
que hi hagi continuïtat de zones humides. El manteniment de només alguns aiguamolls 
aïllats farà impossible el manteniment de poblacions estables d’aquestes espècies, per això 
s’excavaran noves llacunes, per a ser colonitzades per aquests organismes.  
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PART PRÀCTICA: 

8. VERIFICACIÓ DE LES MESURES COMPENSATÒRIES DE L’IMPACTE DE L’AMPLIACIÓ DE 
L’AEROPORT AL DELTA DEL LLOBREGAT 

Aquí comença la part pràctica del meu treball, la verificació de les mesures compensatòries 
que es va dir que es farien per contrarestar l’impacte provocat per l’ampliació de l’aeroport. 
Per tal de verificar-les he anat presencialment a les zones on s’havien de dur a terme i he 
fotografiat aquelles que s’han fet, encara que s’hagin fet mínimament. D’altre banda, per tal 
de contrastar opinions i degut a la gran quantitat de mesures que no s’han dut a terme, he 
realitzat unes entrevistes a dos experts del tema.  

Després de realitzar les entrevistes i presenciar les zones esmentades, prosseguiré amb 
l’avaluació personal de les mesures compensatòries per l’ampliació de l’aeroport.  

→ MESURES COMPENSATÒRIES DE CARÀCTER TERRITORIAL: 
 

 - CORREDOR LITORAL: 

Aquest corredor litoral de 99 ha si que s’ha creat. El trobem just entre la platja i la tercera pista 
i està format per pinars.  

Realment aquesta zona, que ara anomenem corredor litoral, ja estava ocupada per pinars, 
però no era un lloc públic, hi havia el club de golf, un càmping i algunes cases que es van haver 
d’enderrocar per convertir la zona en un espai natural protegit, on la població pogués anar a 
passejar, en alguns dels seus trams.  

Com ja es va dir en el seu moment, 13 ha no s’han convertit en corredor, perquè pertanyen a 
l’exèrcit de l’aire i els soldats van a passar l’estiu a les torres que hi tenen. 

Si s’ha d’avaluar la feina feta pel que fa a aquest corredor litoral, es pot dir que no s’ha acabat 
de complir amb el que es va dir, ja que com bé ens diu en al seva entrevista el José, el principal 
objectiu del corredor era mantenir en contacte les zones del Remolar i les Filipines i per culpa 
de la zona urbanitzada que pertany als militars això no és possible. A part com bé diu s’estan 
replantejant fer un petit golf en zones que han quedat de l’antic, que encara fraccionaria més 
aquest corredor litoral. També és interessant que ens fixem en què just davant del corredor 
litoral hi ha una carretera, que impedeix descaradament la connexió biològica entre el 
corredor i la platja. Tot i que no era un dels objectius del corredor, crec que és un fet 
important a tenir en compte.  

Per tant es pot dir que pel que fa a l’utilitat d’aquest per a qüestions públiques s’ha complert, 
però que com a unificador dels espais naturals, que era la seva principal funció, no compleix 
els requisits necessaris.  
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Fotografies del Corredor Litoral: 

 

Aquí s’observa un tram d’aquest corredor biològic, es pot observar com els pins, en bastant bon estat, 
tenen una alçada progressiva, com més a prop del mar més baixos, això és degut a que ells mateixos es 
creen una barrera contra l’aire salat que prové del mar i així la seva altura augmenta a mesura que 
s’allunyen de la costa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí veiem com el corredor litoral  es troba justa al costat de la carretera de la platja per on circulen cotxes, aquí veiem 
amb clara evidència com la tanca i la carretera tallen el pas de la fauna del corredor cap a platja, per tant seria 
interessant que es fessin passos de fauna entre el corredor i la platja, perquè sinó la fauna es veu limitada a l’espai del 
corredor i no pot accedir a la platja.   
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En aquesta fotografia s’observa com segueix el corredor litoral al llarg de la costa, paral·lelament a aquesta. 
Però sobretot podem observar la zona urbanitzada d’aquest, on sobresurten les torres d’estiueig dels 
soldats.  Aquesta és la zona que impedeix que el corredor serveixi com a unificador del Remolar i les 
Filipines.  

 

Aquí s’observen de més a prop les torres d’estiueig que es troben al mig del Corredor Litoral.  
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 - CREACIÓ D’UN CORREDOR BIOLÒGIC ENTRE LES FILIPINES - CAN SABADELL- ELS 
REGUERONS: 

Aquest corredor biològic no s’ha arribat a crear. És cert que s’ha fet un pas de fauna entre el 
mateix territori de Can Sabadell que es veu dividit pel pas de la C-31, i mereix ser avaluat el 
grau de cura que es va tenir al fer-lo. Aquest pas de fauna travessa la C-31 per un pont. 
Realment és un pas força ample, d’uns 20m,  però tot i així és una mica baix.  

La zona on s’ha fet, però, ha quedat força deixada i sense una vegetació rica. Abunden els 
ruderals nitròfils, comuns en zones abandonades, on hi és abundant la runa. Aquests tipus 
d’arbust creix espontàniament, sense necessitat d’unes condicions naturals molt bones.  

El pont de la carreta C-31 que passa per sobre del pas de fauna està cobert de fusta, però 
aquesta petita balla de fusta, no fa altre cosa que fer més bonica la seva imatge a la vista, no 
actua realment com a pantalla acústica.  

Així que si realment es volgués aconseguir que el pas de fauna fos acollidor i atragués les 
espècies d’animals de la zona, s’hagués hagut de fer una bona pantalla acústica a la carreta i 
també s’hauria de fer una revegetació de la zona per tal que fos més acollidora pels animals. Si 
es fes una revegetació de la zona, es podria aprofitar per plantar-hi plantes rares autòctones 
amb interès tròfic, així a part de crear un clima acollidor que atrauria els animals a passar de la 
zona del Remolar a la de Can Sabadell, es potenciarien les plantes autòctones que són menys 
comuns i que tenen un valor ecològic molt important. Una planta autòctona interessant per 
plantar seria la Salicòrnia, ja que es tracta d’una zona amb un sòl molt salat, amb vegetació 
baixa i algun arbre com el Tamariu, que aguanta en els ambients salats.   

Com he dit, s’ha creat aquest pas de fauna entre el mateix territori de Can Sabadell, a part 
d’aquest pas se’n han fet dos més: una franja inundada de 10 m corresponent al pas d'un canal 
per sota de la C-31 i una franja de 8 m entre la riera de Sant Climent i els pàrkings de Can 
Sabadell. Però, malgrat aquests passos no es pot considerar que aquest corredor biològic que 
van dir que es faria entre els Reguerons, Can Sabadell i les Filipines utilitzant les zones ZEPA, 
s’hagi fet. S’ha de tenir en compte, que de Can Sabadell fins als Reguerons, la riera de Sant 
Climent, que té uns murs de ciment de gairebé 3 m d'altura, impedeix la continuïtat del 
corredor biològic i entre la Riera de Sant Climent i els Reguerons, encara hi ha una altra 
carretera (el camí del Mar, que uneix Viladecans amb la seva platja), que no té cap pas de 
fauna habilitat.  

Així que, les espècies d’animals terrestres es troben en la gran majoria aïllades i atrapades a la 
zona on viuen, ja que si volen anar cap a una altre zona han de creuar, en la gran majoria dels 
casos, l’autovia, i tenen un percentatge molt alt de morir atropellades per un vehicle.  
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Imatges del Corredor biològic entre les Filipines – Can Sabadell - els Reguerons. 

 

Aquí es mostra el pas de fauna que hi ha a la zona i que només uneix dos zones de Can 
Sabadell. Com es pot veure és baix i està poc cuidat.  

 

Aquí s’observa com la carretera divideix les zones naturals sense donar pas a la fauna terrestre. 
Els animals només poden passar d’un espai a un altre creuant la carretera i tenen molts 
números d’acabar morint aixafats.  
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Fotografia presa des de l’interior del pas de fauna a la zona de Can Sabadell.  

 
Fotografia d’un dels pocs exemplars de Tamarius que es troben a la zona. Són arbres que 
aguanten i poden viure sobre sòls salats gràcies a que retenen molta sal i així pel procés 
d’osmosi poden absorbir l’aigua del sòl. Seria interessant que per fer més acollidora la zona se’n 
haguessin plantat. Al fons de la imatge s’aprecien les llums de la carretera C-31. 
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- DESASFALTAMENT D’UN CAMÍ RURAL SITUAT ENFRONT DEL PAS DE FAUNA ENTRE EL 
REMOLAR I CAN SABADELL.  

És cert que es va desasfaltar el camí rural, però en aquest cas també ens trobem davant de la 
poca cura que es va tenir al fer-ho i de la deixadesa de la zona un cop feta la feina.  

Aquest camí rural, que passa just per davant del pas de fauna entre Can Sabadell, ha estat 
desasfaltat, tot i així els marges del camí tenen restes de runa que han propiciat el creixement 
del ruderals nitròfils, que com he dit abans, creixen en zones enrunades i no tenen gaire 
interès tròfic.  

Per incentivar la presència de fauna, es podrien recuperar els seus marges plantant-hi 
vegetació autòctona de la zona. Per aconseguir això seria interessant posar argila sobre del 
camí, que ajudaria a crear un sòl més habitable per plantes de la zona com les salicòrnies i 
plantes de la mateix família que creixen en sòls salins.  

Fotografies del camí desasfaltat 
 

Aquí s’observa el camí desasfaltat. Com es pot veure els marges han quedat descuidats i sense 
vegetació, en alguns trams s’aprecia la presència d’alguns ruderals nitròfils, que creixen en zones amb 
poc valor ecològic, sobretot zones enrunades.  
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Aquí s’aprecia l’estat del camí, és irregular i el pas d’alguns vehicles encara ho fa més. Per tal de 
potenciar-hi el creixement de plantes de la zona s’hi podria afegir una capa d’argila, que potenciaria un 
ambient més propens al creixement de les plantes autòctones de la zona.  

 

En aquesta fotografia es veu el camí i els seus voltants. A l’esquerra es veu mínimament la tanca de la 
carretera i al fons un pàrquing, que s’ha construït de manera il·legal, ja que és un espai protegit.  
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- CREACIÓ D’UN SISTEMA DE PROTECCIÓ URBANA:  

Aquest espai tampó entre la ciutat del Prat i l’aeroport també s’ha conservat, es tracta d’un 
espai de 24ha per això, no 25 com s’havia dit en un principi i a més a més, trobem l’excepció 
d’un barri, el de les Palmeras, que es troba dins d’aquesta àrea i s’està plantejant si mantenir-
lo o enderrocar-lo.  

Com he dit però, majoritàriament entre l’aeroport i la ciutat del Prat trobem molts conreus 
que separen aquests dos ambients tan diferents. A més a més s’ha habilitat un passeig amb 
carril bici de dos sentits i un camí força ample perquè els vianants puguin caminar, córrer, 
passejar el gos, etc. Aquest passeig que està molt ben cuidat i és utilitzat molt per la gent del 
prat connecta la ciutat amb la platja i voreja de ben a prop l’aeroport, per això hi ha varis 
miradors d’avions, però també s’apropa als espais naturals del riu i la Ricarda, arribant fins a la 
pineda de Can Camins i el corredor litoral.  

És una de les mesures compensatòries que millor s’han dut a terme i els habitants del Prat 
habiten molt aquesta zona en el seu temps de lleure, tan per fer esport, com per passejar o 
passar una bona estona amb la família.  

Imatges de l’espai entre l’aeroport i la ciutat Prat. 

 
En aquesta fotografia s’observen els conreus, que ocupen la gran part d’aquesta zona no urbanitzada 
entre l’aeroport i la ciutat del Prat del Llobregat.  
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En aquesta imatge veiem un dels camins habilitats per passejar al costat dels conreus. Els habitants del 
Prat van a córrer, passejar el gos a caminar, és un bon lloc per passar un matí o tarda amb la família, 
l’únic que pot arribar a molestar és el constant soroll dels avions al sortir i sobretot arribar, ja que 
aterren molt a prop d’aquesta zona.  

 

Aquí s’observa el final d’aquest espai tampó, a la llunyania dels conreus es veu ja l’inici de la ciutat del 
Prat.  
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En aquesta imatge veiem l’arribada d’un avió per sobre de tots els camps de conreu.  

 

- REALITZAR APANTALLAMENTS PAISATGÍSTICS:  
 

Aquesta mesura compensatòria de l’impacte del desviament de la C-31 sobre la zona de 
Can Sabadell i voltants, no s’ha dut a terme. No s’ha fet cap pantalla acústica al costat de la 
carretera. Simplement s’ha posat, sobre el pont del pas de fauna entre Can Sabadell, unes 
tanques de fusta que dissimulen una mica les tanques de ferro de la pròpia carretera i 
donen una millor imatge. Però la realitat és que no fan cap funció envers la natura. Per a 
fer un bon apantallament paisatgístic, s’haurien de naturalitzar amb bona vegetació els 
voltants de la carretera i fer tanques més altes i ben condicionades per ressaltar, de la 
manera més petita possible, sobre l’entorn. S’haurien d’integrar al paisatge fent-les de 
fusta com ja ho són les que hi ha i pintant-les d’un color que les camuflessin en el paisatge. 
D’aquesta manera els animals no sentirien tan el soroll dels cotxes i si hi haguessin més 
passos de fauna, es sentirien més atrets i tindrien menys por a l’hora de fer-los servir. A 
part que no se sentirien tan envaïts per infraestructures, tot i continuar estant-ho.  

 
- MILLORAR LA PERMEABILITAT DE LA C-31 SOBRE LA RIERA DE SANT CLIMENT: 
 

Aquesta mesura no l’he pogut observar en primera persona, però pel testimoni del José 
Garcia puc afirmar que s’ha modificat la secció de la riera en aquest tram, però només per 
evitar inundacions, els murs de la carretera segueixen sent de ciment i no estan integrats, 
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només està integrat el ciment de la parada de taxis, però, en aquest cas ens trobem amb la 
situació que aquesta parada de taxis no s’hagués hagut de construir, perquè s’ha fet en 
una zona protegida, per aquest motiu, aquest tema en l’actualitat s’ha portat als tribunals i 
s’està pendent de judici, per tant la permeabilitat del ciment del pàrquing de taxis, no es 
contemplava en les mesures compensatòries, perquè aquesta enorme infraestructura mai 
s’hagués hagut de construir.  

 

→ MESURES COMPENSATÒRIES DE L’IMPACTE SOBRE LA VEGETACIÓ: 
 

- RECUPERACIÓ D’ÀREES HUMIDES DEGRADADES I HUMANITZADES: 

Aquesta mesura anava sobretot dirigida a la naturalització de l’estany la Roberta, que s’ha 
efectuat correctament. S’ha ampliat l’estany i es troba en millors condicions que abans de 
que s’actués sobre aquest. Rep l'aigua de l'aqüífer, que en general és aigua neta. Només 
en època de pluja pot rebre aigua de desguàs de l'aeroport, que pot empitjorar 
temporalment la qualitat de la seves aigües. També s’ha restituït un petita llacuna en una 
part del que va ser l’Illa. Així que aquesta és de les poques mesures que s’han efectuat en 
la seva totalitat i correctament.  

Fotografies de l’Estany la Roberta 
 



SOBRE ELS AIGUAMOLLS VOLEN OCELLS DE FERRO 
Impacte de l’ampliació de l’aeroport al Delta del Llobregat i verificació de les corresponents mesures compensatòries. 

 

47 
 

 

En aquestes dues imatges es veu l’estany la Roberta, des de dalt en la primera i de prop des d’un 
mirador de la platja en la segona. Es veu com està naturalitzat, la vegetació hi creix salvatgement, 
ja que està en una zona restringida al pas dels vianants. És per això que les fotografies són preses 
des d’una distància considerable. Al fons d’aquest, tot i no veure’s hi ha ja el recinte de l’aeroport 
i el primer que trobem és la tercera pista.  

 
- CONSTRUCCIÓ DE NOVES LLACUNES COSTANERES 
 

Aquesta mesura compensatòria feia referència a les llacunes de l’antic càmping Cala Gogo. 

Per a verificar-la, al no poder accedir a l’interior de la zona on se suposa que s’ha fet, em 
baso en l’entrevista feta al José Garcia, el vicepresident de la ONG Depana.  

Segons el seu testimoni, pel que fa a l’aplicació de la mesura compensatòria, el que s’ha fet 
ha estat: aprofitant el sistema de desaigua de les pistes cap al mar, s’ha construït una 
petita llacuna que s’ha naturalitzat, tot i així és una llacuna molt petita.  La gran part de la 
zona que ocupava el càmping i la llacuna l’Illa, ara l’ocupen unes instal·lacions de bombeig 
d’aigua de mar cap a la nova dessalinitzadora del Prat, un pàrquing i un gran edifici per a 
un escola nàutica. Totes aquestes infraestructures no estaven contemplades dins del 
primer projecte del corredor litoral, de fet no encaixen de cap manera amb la seva funció, 
ja que el que fan és fragmentar encara més el territori, en comptes d’unir-lo per que pugui 
actuar realment com a corredor biològic. Aquest desgavell a l’hora de construir dins de la 
zona és degut a la manca d’un pla especial territorial dels usos del sòl, aquest marcaria 
exactament que es pot construir a cada zona i que no, però al no haver-hi aquest 
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document escrit i firmat, l’administració contempla abans els beneficis econòmics i socials, 
que els mediambientals.  

- RECREACIÓ DE NOVES ÀREES D’INUNDACIÓ TEMPORAL 

Aquesta mesura compensatòries feia referència sobretot a diverses àrees de Can Sabadell 
on es volien recrear salines procedint a la seva excavació per recrear zones inundables.  
D’això no s’ha fet res del que es va dir, no s’han creat noves zones inundables, ni salines.  

- ADEQUACIÓ COM A ZONES HUMIDES D’ESPAIS PROPIETAT D’AENA 

Aquesta mesura es refereix a l’adequació com a zones humides d’aquells espais propietat 
d’AENA situats al marge exterior de la modificació de la C-31, a la zona de Can Sabadell,  i 
sota la riera de Sant Climent. En aquest cas, es tracta d’unes 5 hectàrees, que no s’han 
transformat en zona inundable, però que tampoc s’hi ha edificat, ni malmès el terreny, per 
tant allà la vegetació hi creix lliurement i s’estan renaturalitzant soles.  En aquest cas, ens 
trobem una vegada més en al situació del no compliment de la mesura compensatòria, tot 
i que com a mínim aquest cop, no hi ha hagut una millora, però tampoc un empitjorament 
de les condicions de la zona.  

- RESTAURACIÓ DE ZONES HUMIDES 

Aquesta mesura buscava restaurar com a zona humida tot l’espai del marge esquerra de la 
riera Roja, comprès entre el vial estructurant i l’accés a la nova terminal. Es tracta d’un 
espai de 0,5 hectàrees que es troba entre el final de la ZEPA, la riera roja i les carreteres. 
En aquest cas tampoc s’ha restaurat, però tampoc s’ha ocupat ni malmès, com en el cas 
anterior.  

- RENATURALITZACIÓ DELS PINARS DE CAN CAMINS I PLANTACIÓ DE NOUS 
EXEMPLARS AL CORREDOR LITORAL. 

Aquesta mesura compensatòria no s’ha dut a terme en la seva totalitat. Només s'han 
plantat alguns pins al llarg d'una franja d'uns 25 m d'amplada i uns 1000 m de longitud, els 
quals, no poden passar d’una determinada altura, a partir de la qual seran tallats o talats 
novament. A part, s’han desmantellat els tres càmpings que hi havia a la platja de 
Viladecans que han permès que el pinars sobre els que estaven s’hagin pogut regenerar 
per si sòls. Han nascut nous arbres i sobretot s’ha permès l’aparició del sotabosc.  

També es va fer el petit de gest de tirar pinyons al terreny perquè hi creixessin els arbres. 
Això pot haver propiciat l’aparició d’alguns pins, tot i així no es tracta tan d’un problema de 
número de pins, sinó d’una qüestió d’espai. Per regenerar els hàbitats afectats necessiten 
més espai del que tenen.  
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Imatges dels pinars 

 
Aquí veiem els pinars del corredor litoral i part de la pineda de Can Camins, es veuen força poblats, tot i 
que realment es va telar 1 terç del pinar per la tercera pista.  

 

Estat del pinar del Corredor Litoral.  
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→ MESURES COMPENSATÒRIES DE L’IMPACTE SOBRE LA FAUNA:  
 

- CENTRE DE REPRODUCCIÓ EN CAPTIVITAT D’ESPÈCIES AMENAÇADES 

Aquest projecte de creació d’un centre de reproducció d’espècies amenaçades, sobretot 
dirigit a aus, del qual se’n va fer una explícita descripció quan es va proposar, (ja explicat 
en el seu moment amb les mesures compensatòries) no s’ha arribat a fer i segons els 
experts no es creu que s’arribi a construir mai. En comptes d’això s’han cedit les antigues 
piscines del camp de golf a un centre de recuperació d’animals marins (CRAM).  

La Fundació CRAM (Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins) va obrir 
el seu centre al Delta del Llobregat la primavera del 2010 i es dedica a la recuperació 
d’animals i ecosistemes marins, a la investigació i l’educació ambiental. D’aquesta manera 
disposa de tres edificis: un edifici clínica, un edifici d’investigació i un d’educació.  

Aquest centre forma part d’un gran projecte, hi ha varis instal·lacions de CRAM arreu 
d’Espanya i com he dit la seva prioritat són els ecosistemes i animals marins, que inclouen 
algunes aus, però no totes i que per descomptat no inclou els animals terrestres. De 
manera que ens trobem davant d’un projecte que és molt positiu i profitós, que té un gran 
interès per la fauna marina, però no és el que es va proposar que es faria.  

Aquest projecte es troba molt lluny del compromís de crear un centre de recuperació i cria 
d’aus en perill, que seria molt necessari degut als impactes negatius que l’aeroport està 
creant sobre aquestes.  

Imatges del CRAM 

 
Imatge de les piscines on viuen les espècies marines que ho necessiten al CRAM del delta del Llobregat.  
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Rescat d’una Tortuga al CRAM del delta del Llobregat.  

 

→ MESURES COMPENSATÒRIES DE L’IMPACTE SOBRE ELS ORGANISMES AQUÀTICS. 
 

- RECREACIÓ D’HÀBITATS 

La realitat és que no s’ha fet res del que es va prometre en aquest aspecte. No s’han  creat 
noves zones humides, ni s’han excavat i creat noves llacunes per a oferir una continuïtat 
dels aiguamolls.  
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Conclusions:  

Al acabar aquest treball he arribat a moltes conclusions, m’ha servit per aprendre i fer grans 
reflexions, tan del tema tractat, com del procés de realització del treball. És per això que 
dividiré les meves conclusions en dos grans apartats: les conclusions sobre el contingut del 
treball i les conclusions sobre la realització d’aquest.  

 Conclusions sobre el contingut del treball:  

Al començar aquest treball només sabia que volia tractar sobre l’impacte de l’aeroport al Delta 
del Llobregat, no sabia gairebé res sobre el tema. Al Delta del Llobregat només hi havia estat 
quinze dies a l’estiu fent un camp de treball als espais naturals d’aquest. Així que quan em vaig 
anar endinsant, a poc a poc, al món del Delta del Llobregat, vaig anar descobrint un món que 
fins aleshores m’era desconegut i vaig acotar el treball al que finalment ha estat.  

Les meves preguntes eren: quin havia estat l’impacte de l’ampliació de l’aeroport, quines 
mesures compensatòries s’havien acordat de fer i sobretot, com a part pràctica, verificar si 
realment s’havien dut a terme.  La meva hipòtesi era que moltes no s’havien fet i les que 
s’havien fet no les havien fet amb la cura necessària, però ho havia de comprovar 
personalment. En acabat, me’n he adonat que la meva hipòtesi no anava massa 
desencaminada.  

Abans però, d’arribar a les conclusions sobre el mal gestionament de les mesures 
compensatòries, vull començar per exposar certes reflexions sobre el tema de l’ampliació de 
l’aeroport i el seu impacte, que crec que després de realitzar el treball són interessants 
d’argumentar.  

Per començar, al acabar el treball i després de parlar sobre el tema amb un parell d’experts, 
vaig estar reflexionant sobre la necessitat d’ampliar l’aeroport, sobre si realment feien falta les 
infraestructures que es van fer. Realment com ja va dir el Jose en l’entrevista, en el moment en 
que es va fer el projecte es creia que s’arribaria a unes cotes de passatgers molt elevades, uns 
40.000.000 milions l’any i es va planificar l’ampliació de l’aeroport per acollir aquest gran 
nombre de passatgers. Però, a la realitat, encara no s’ha arribat a aquestes xifres i en els temps 
que corren és complicat. A més a més, s’ha de tenir en compte que Catalunya té molts 
aeroports i que abans d’ampliar el del Prat, potser s’hagués hagut de fer un estudi del 
rendiment i funcionament dels altres, perquè actualment la resta d’aeroports estan en crisi i 
per si fos poc, algunes rutes que abans feien tots els aeroports s’han passat a fer només al del 
Prat, per amortitzar l’obra feta i intentar arribar a la xifra de passatgers que es van marcar.  

A partir d’aquí, quan ja s’ha decidit fer una ampliació de l’aeroport, malgrat que potser amb 
unes expectatives massa elevades, hi ha diferents maneres d’encarar la construcció de les 
noves infraestructures i crec que, malgrat que en els seus informes de EIA i DIA l’aeroport 
sembla que agafa el disseny que menys afecta al medi ambient, des de Depana i altres 
associacions es van fer altres propostes que produïen menys impacte. Una altre vegada 
l’administració mira per la facilitat econòmica abans que per la medi ambiental. Així que, 
sabent que l’impacte causat en el medi és molt elevat, han de realitzar unes mesures 
compensatòries per atenuar la pressió dels ecologistes, sovint massa poc escoltats. Aquestes 
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mesures compensatòries intenten, com bé diu el nom, compensar el dany ocasionat. Es 
proposen mesures que sobre el paper sonen molt bé, malgrat que són insuficients per 
compensar la pèrdua d’una zona sencera com el Pas de les Vaques, gran part del Remolar, les 
Filipines i Can Sabadell, sent una part important d’aquestes zones, Zones d’Especial Protecció 
d’Aus (ZEPA). A part no contemplen un gran problema, que és el desconcert que crea a les aus 
la fragmentació dels espais naturals que abans es trobaven units. Per tant personalment crec 
que les mesures compensatòries proposades són insuficients per compensar el dany fet. 
Potser s’hagués hagut de proposar unes mesures compensatòries on es parlés de més creació 
d’espais naturals, però realment l’aeroport cada vegada es menja més terreny i no hi ha 
gairebé lloc per la creació de nou espais, per tant s’han de cenyir a renaturalitzar zones i 
recuperar-ne d’altres. Jo crec que, per això, que la millor solució era haver fet cas a les 
propostes de les associacions d’ecologistes i no haver de compensar després els danys, un cop 
el mal ja està fet.  

Després d’aquesta reflexió passaré a les conclusions sobre s’hi les mesures compensatòries 
s’han aplicat correctament.  

Com ja s’ha vist en el treball l’aplicació i realització de les mesures compensatòries no s’ha fet 
o no s’ha fet tal i com estava prevista. La realitat és que, és lamentable que l’administració es 
prengui tan poc seriosament l’execució d’aquestes mesures i que inclús en alguns casos, 
autoritzi la construcció de grans infraestructures que impossibiliten l’aplicació d’algunes 
d’aquestes. Un exemple d’això és la construcció del pàrquing de taxis gegant, que s’ha fet a la 
zona de Can Sabadell i que fragmenta encara més el territori i impossibilita el bon 
funcionament del suposat corredor biològic entre les Filipines, Can Sabadell i els Reguerons. El 
cas és que, tot i que aquest cas s’està portant als tribunals per diferents associacions 
ecologistes, el dany ja està fet i per molt que d’aquí uns anys potser dictaminin que era il·legal 
la seva construcció, perquè a més afecta una zona protegida, la zona ja s’ha urbanitzat i la 
recuperació d’aquesta requeriria uns costos que l’administració no està disposada a pagar. 
Aquests problemes d’urbanització del sòl, són deguts a que no hi ha un bon pla d’ordenació i 
usos del sòl, aquest hagués pogut ser una bona mesura compensatòria on s’acordés la 
preservació dels espais naturals, ja que, com es veu, per molt que els espais estiguin protegits 
o es considerin zones ZEPA, si interessa econòmicament l’administració fa la vista grossa i 
deixa fer. També trobo que és molt injust que s’hagin enderrocat algunes residències que es 
trobaven al corredor litoral, però que s’hagi mantingut la zona d’estiueig dels militars. 
Primerament, perquè és un clar exemple de favoritismes i segon, el més important, perquè per 
molt que en els altres trams el corredor tingui una molt bona vegetació i estat, per culpa 
d’aquesta àrea, no pot funcionar com a corredor real, ja que no uneix les dues àrees naturals 
que hauria d’unir.  

Pel que fa a les altres mesures que no s’han fet, però que no s’ha impactat tampoc en el medi, 
crec que el fet de que hagin recuperat valor ecològic les zones per si soles, simplement pel fet 
de no haver estat afectades per noves infraestructures, no és cap motiu per lloar a 
l’administració. El seu deure era recuperar i millorar la qualitat i si hem de donar les gràcies 
perquè les zones que s’havien de recuperar no s’han ocupat, ja seria massa. S’ha de demanar 
més responsabilitat als de dalt i menys hipocresia a tots en general.  
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Menys hipocresia, perquè de totes les mesures que es van proposar no n’hi ha gairebé cap que 
s’hagi complert al peu de la lletra. Perquè, vist ara actualment l’estat en que estan, es quan 
te’n adones que les mesures compensatòries es van acordar i firmar en un document i aquest 
ha quedat a un calaix creant pols, potser s’ha tret i llegit alguna vegada, s’ha hagut de mig 
complir algun d’aquells acords que es van fer, però només per quedar bé i callar algunes 
poques veus que amenacen i a vegades fan massa rebombori. És evident que aquí el que 
interessa és la progressió econòmica i, que la preservació del medi i la vida de la fauna que 
habita en ella importa ben poc als que manen i tenen la paella pel mànec.   

Ara la pregunta que ens fem és: I davant d’això que podem fer? És evident que el dany que 
està fet és difícil de recuperar, però s’ha de fer pressió i denunciar allò que es va dir que es 
faria i no s’ha fet. S’ha de lluitar per aconseguir com a mínim allò que es va dir que es faria i 
s’ha de difusió d’aquests conflictes, que normalment queden a l’ombra d’aquestes gran 
infraestructures que tots coneixem. La gent ha de saber l’importància que tenen 
ecològicament aquests espais i si els de dalt no faran propaganda d’aquests o en faran de 
manera manipulada, lloant els seus grans actes per al preservació del territori, que no són més 
que paper mullat, som els d’abaix els que ens hem d’encarregar que aquestes coses surtin a la 
llum, portant-ho a judici o fent-ne difusió mitjançant l’educació ambiental  i fent ressò en els 
mitjans de comunicació. Són pocs els que fan això i tenen l’as de perdre davant de aquestes 
grans organitzacions, però quan és la pròpia administració la que no compleix amb el que va 
acordar i arriba a incomplir la llei, algú els ha de parar els peus.   

Conclusions sobre la realització del treball:  

Fer aquest treball ha estat tot un repte personal. Al principi no sabia com encarar-lo, però 
gràcies a que vaig anar trobant els contactes adequats vaig anar captant  idees i al final vaig 
poder ordenar tota la informació que tenia creant l’estructura del treball que he realitzat. 
Abans d’arribar a l’estructura actual va passar per algunes anteriors, però el cas és que com 
més m’endinsava en el tema, més informació trobava i vaig haver de reestructurar i crear un 
estructura on anés del més general fins a especificar en el tema, per tal d’anar introduint al 
lector poc a poc al que ens ocupava.  

Trobar la informació no va ser fàcil, no és un tema que el trobis a Internet, tret de les 
característiques generals del Delta, ni a llibres de la biblioteca. En aquests espais només he 
trobat informació general. Per trobar la informació que buscava em vaig haver de posar en 
contacte amb el consorci del Delta del Llobregat i amb l’associació La Porta del Delta, que em 
van proporcionar el Pla director de l’Aeroport i l’Estudi d’Impacte Ambiental de l’ampliació de 
l’aeroport (EIA) del 2001 i 2004. Un cop vaig tenir aquests documents tampoc va ser fàcil 
trobar el que buscava, ja que són documents molt extensos, i el format ordinador no portava 
noms als molts documents PDF que tenia. Molts altres documents específics com la Declaració 
d’Impacte Ambiental de l’ampliació de l’Aeroport (DIA)  o del desviament de la C-31 me’ls ha 
passat el Jose, que m’ha ajudat molt també proporcionant-me mapes antics i altre informació 
de primera mà.  

Per a poder fer la part pràctica de la verificació de les mesures compensatòries, vaig haver 
d’anar varies vegades al Delta del Llobregat a zones molt diverses i diferents, on vaig fer 
fotografies i vaig observar amb els meu propis l’estat actual del Delta i de les diferents zones 
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que el formen. Van ser visites molt profitoses i que em van enriquir molt. Algunes les vaig fer 
acompanyada pel Jose sobretot quan anàvem a aquells llocs on només es podia accedir amb 
cotxe, alguna altre vegada i vaig anar amb el meu cosí  i un cop jo sola amb la bicicleta. 
Realment com més s’aprèn és testificant amb els meus propis ulls allò que ja havia llegit i 
estudiat.  

En acabar aquest treball puc afirmar que he descobert un món que desconeixia per complet, 
he après a, mica en mica, anar descobrint coses noves i així poder crear una actitud més crítica 
davant d’aquest conflicte poc conegut. M’enduc una gran experiència i molts coneixements 
nous.  
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Agraïments: 

Després de realitzar aquest treball, si d’alguna cosa m’he adonat és que si no hagués estat per 
certes persones, no hagués obtingut aquest resultat, per això crec que aquest és un apartat 
molt important. Vull agrair a tots aquells que m’han ajudat l’esforç que han fet.  

Començaré per agrair a la Sílvia Poblador, una amiga llicenciada en Ciències Ambientals, que a 
principis d’estiu em cedís part del seu temps per mirar com podia enfocar el treball quan 
encara estava molt verd, em va servir de molt ajut per poder tenir un primer guió i fonts 
d’informació on podia mirar i treballar al llarg de l’estiu.  

També vull agrair als treballadors de la Porta del Delta l’eficiència a l’hora de respondre els 
correus i la magnífica atenció que em van donar només posar-me en contacte amb ells. 
Sobretot agrair que em proporcionessin tots els documents de les EIA de l’ampliació de 
l’aeroport i també agrair, en concret a l’Ana Guerrero, que em rebés un dia al local de la porta 
del Delta i m’expliqués, sobre la maqueta, la situació general de l’aeroport, tot proporcionant-
me un munt d’informació, un llibre i fulletons.  

Seguiré per agrair, i molt, l’interès i les eines que m’ha donat durant tot el treball el Tonia Bara, 
el meu professor de Ciències de la terra i medi ambient. Si no hagués estat pels contactes que 
em va proporcionar, el treball hagués estat molt diferent. També vull agrair-li l’interès mostrat 
mentre l’estava elaborant i l’ajuda al moment d’analitzar algunes de les mesures 
compensatòries.  

Una altre persona a la que vull donar les gràcies és al Joan Maluquer, un biòleg amic del Toni 
Bara, que va accedir a quedar amb mi una tarda i em va presentar al José Garcia, que ha estat 
la persona que més m’ha ajudat a realitzar el treball, si el Joan no hagués fet de pont, potser 
mai hagués arribat a contactar amb ell.  

Així que arriba el torn del José Garcia, sense ell el treball que he realitzat no hagués estat 
possible. Vull agrair-li molt, tot el temps que ha invertit en mi, les quedades i les excursions a 
les diferents zones del Delta, tots els consells, la informació que m’ha passat, els mapes que 
m’ha proporcionat, l’atenció a través de correus i trucades per saber com portava el treball i 
sobretot les ganes que em sortís bé. Dóna gust treballar amb persones que els agrada el que 
fan, que saben tan del tema i gaudeixen ensenyant-ho als altres. Qualsevol agraïment es queda 
curt, de debò, moltes gràcies.  

I per acabar, agrair al José Luis Jiménez, el meu tutor oficial del Treball de recerca, l’ajuda i 
l’atenció durant les reunions i fora d’elles. Els consells i la confiança que m’ha donat per a 
realitzar el treball a la meva manera.  
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  Annex 2:   Fotografia aèria del delta del Llobregat abans de l’am
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l’aeroport. 
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Annex 8: Vídeo de presentació del Delta del Llobregat 

 

 


