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M e d i  a m b i e n t

El riu Llobregat, en
arribar al mar, forma
un delta de 97 Km2
que és el segon en
extensió de Catalunya.
Aquest delta acull una
de les tres zones humi-
des (aiguamolls) més
importants de
Catalunya.
L’acció de les persones
al llarg dels segles ha
anat transformant el
paisatge original d’ai-
guamolls en pinedes i
conreus, així com en
zones industrials. En
els darrers anys grans
infraestructures de ser-
veis han transformat
bona part del territori. 
Els aiguamolls que ens
resten estan concen-
trats a les àrees més
properes al mar, on
encara persisteixen
alguns estanys d’ai-
gües salabroses (La
Ricarda i El Remolar

són els dos més
grans), però, avui dia,
menys d’un 3% de la
superfície del Delta
són aiguamolls. Tot i
així, el Delta assoleix
importància internacio-
nal pels seus valors
botànics i faunístics.
Botànicament, el Delta
del Llobregat mostra
un mosaic molt divers
de comunitats vege-

tals, moltes d’elles pro-
tegides a nivell euro-
peu: els canyissars
amb un mosaic de
plantes halòfiles, com
la jonquera amb espar-
tina (Spartio-Junceum
maritimii), o els pocs
exemplars de trenca-
dalla, Kosteletzkya
pentacarpos, rara mal-
vàcia que té a la
Ricarda una de les

dues úniques localitats
ibèriques conegudes, o
de les vint espècies
d’orquídies que poden
ser admirades al Delta.
A més, la pineda litoral
conforma una sub-
associació vegetal
específica que només
pot ser trobada aquí.
La fauna del Delta és
nombrosa i variada, fet
relacionat amb la

diversitat paisatgística.
A les maresmes i lla-
cunes podem trobar
invertebrats aquàtics i
marins d’interès. Però
la màxima importància
internacional de l’àrea
prové dels vertebrats
del Delta, i especial-
ment dels seus ocells.
A part que és un
esglaó necessari per a
les migracions dels

ocells entre Europa i
Àfrica, una prova de la
riquesa ornítica de la
zona són les 350
espècies d’aus que hi
han estat detectades,
essent el punt de
Catalunya on més
espècies s’han vist.
A l’hivern, grans

grups d’ocells i aus
aquàtiques visiten el
Delta. A l’època de
cria, una de cada tres
de les espècies 
d’ocells nidificants
catalanes crien al
Delta. Moltes d’aques-
tes espècies estan
amenaçades d’extinció
i, per tant, protegides
per les nostres lleis.
D’entre elles, el Delta
té importància interna-
cional per a la cria
del martinet menut,
amb 20-25 parelles i
el corriol camanegre,
amb 50-60 parelles.

L’objecte del Consorci serà la preserva-
ció, millora i divulgació del patrimoni
natural del Delta del Llobregat i

la regulació del desenvolupament
de les activitats que siguin
compatibles amb les funcions
que compleixen els espais
naturals de la zona.
La importància del Consor-
ci radica en que és el pri-
mer pas per constituir el
futur parc natural del Delta
o bé, a través del projecte
que estableixi la futura Junta
Rectora, la figura més adient
que li correspongui dins els espais

Primer pas per constituir 

EL PARC DEL DELTA
DEL LLOBREGAT

El conseller de Medi Ambient i
Habitatge, Salvador Milà, i els alcaldes
de Viladecans, Jaume Montfort, 
i del Prat, Lluís Tejedor, van signar 
el 30 de novembre un protocol 
d’intencions per a la constitució 
del Consorci per a la protecció 
i la gestió dels espais naturals 
del Delta del riu Llobregat. 

ELS ÚLTIMS AIGUAMOLLS

UN CONSORCI PROTEGIRÀ I GESTIONARÀ ELS ESPAIS NATURALS

naturals de protecció especial,
el nivell de protecció més elevat

dels espais naturals a Catalunya. 
L’àmbit el constituiran els espais

naturals del Delta del Llobregat, que

formen part dels termes municipals dels
ajuntaments que l’integren i podrà estendre’s
per la zona geogràfica del Delta i abastar
nous municipis que hagin estat admesos al
Consorci.

Viladecans,
El Prat i la

conselleria de Medi
Ambient van signar un

protocol que queda
obert a altres
ajuntaments




