
           per on començar? 

CÀPSULES DE SOSTENIBILITAT 
 

 
 

 

La Fàbrica del Sol 
Pg. Salvat Papasseit, 1 
08003 Barcelona 
932564430 
lafabricadelsol@bcn.cat 

                més informació 

A prop de casa tens un rebost i un oasi de diversitat 
 
 
 
 
 
 

 

El Delta del Llobregat acull espècies d’animals i vegetals 

que es troben amenaçades i en perill d’extinció i inclou 

una valuosa zona agrícola a tocar de Barcelona.  

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

aiguamolls, pinedes litorals sobre dunes i platges verges amb 

vegetació de rereduna, gairebé úniques a Catalunya.  Aquesta 

diversitat d’ambients naturals és una de les característiques més 

rellevants del Delta. Una passejada pel Delta del Llobregat ens permet 

veure salzedes, clapes d’albareda, bardisses i canyars,  i diversos 

herbassars. Els sorrals costaners, per exemple, són una bona 

oportunitat per observar-hi plantes adaptades a la mobilitat d’aquest 

substrat i a l'aridesa del sòl com són el jull de platja o el borró. 
 

Sumant-se a aquesta diversitat d’ambients naturals,  a la vall baixa i al 

Delta del Llobregat el mosaic paisatgístic s’amplia amb una de les 

zones agrícoles més antigues i fèrtils del país: el Parc Agrari del Baix 

Llobregat. El Parc constitueix un patrimoni cultural, econòmic i ecològic 

que preserva que aquesta immensa plana no es converteixi en una 

aglomeració urbana enganxada a Barcelona. Alhora és un reservori 

alimentari, un autèntic rebost al costat d'una metròpolis que hostatja el 

60 % de la població catalana. El menjar fresc produït al Baix Llobregat 

és un dels principals valors d'un paisatge tan fascinant com desconegut 

per la immensa població que l'envolta. 
 

Avui, el Delta sofreix una lleugera regressió progressiva per causa de 

les modificacions del litoral introduïdes per les infraestructures 

portuàries i, en definitiva, per l'erosió i una dinàmica marina més 

agressiva. La compactació dels sediments per causa de les extraccions 

de sorres i graves, el descens del nivell de l'aigua subterrània i la 

disminució de les aportacions sedimentàries pel riu fa que el delta 

s'estigui enfonsant. 
 

Aquest espai tan fràgil i tan ric ha patit i pateix diverses agressions que 

amenacen la seva continuïtat.  Diversos col·lectius i entitats, com La 

Plataforma SOS Delta, treballen perquè el Delta continuï existint. 
 

 

 
 

Envoltat de ciment i infraestructures tan importants com el port i 

l’aeroport de Barcelona o l’autovia C-31, el Delta del Llobregat ha 

sobreviscut a l’enorme pressió urbanística d’aquest país i s’ha convertit 

en un oasi per a moltíssimes espècies d’animals i plantes.  
 

Reconeguda internacionalment pel seu valor ecològic, aquesta zona 

humida representa una zona de descans i alimentació indispensable per 

a les aus que migren del nord d’Europa cap a l’Àfrica i viceversa. 

L’emblemàtic i acolorit blauet o espècies migradores com el flamenc o el 

martinet de nit es troben entre els seus habitants permanents o 

estacionals. També poblen aquestes terres un gran nombre 

d’invertebrats, peixos, mamífers, amfibis i rèptils. Dins de la comunitat 

de peixos, per exemple, destaca el Fartet (Aphanius iberus), petit peix 

també anomenat "Peixet del Prat" que es creia extingit i el qual ha estat 

recuperat recentment. 
 

L'aigua és un element primordial al Delta i es troba en condicions i 

característiques ben diverses: al mar, al riu, als estanys, als canals i 

també als aqüífers.  Aquest ambient aigualós acull un mosaic de 

paisatges. Així, podem observar vegetació de ribera, llacunes i 

aguiamoll 

  

Descobreix el Delta del Llobregat pel teu compte. Apunta’t a les 

visites guiades que es fan per conèixer aquest espai. Consumeix 

productes agrícoles del Prat del Llobregat. Fes-te voluntari dels 

Espais Naturals del Delta. Recolza la Plataforma SOS Delta. Coneix 

la flora i fauna del Delta. Participa de les campanyes per salvar el 

Delta del Llobregat. Difon aquest espai entre els teus familiars i 

amics. Fes turisme sostenible al Delta. Estalvia aigua. No llencis oli 

de cuina ni restes de pintura per l’aigüera.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

      

http://www.portadeldelta.cat/itinerarisrecomanats.php
http://www.xnca.org/
http://www.portadeldelta.cat/index.php
http://sosdeltallobregat.org/
http://www.anyllobregat.despientitats.cat/
http://www.elcampacasa.com/productors/cercador
http://parcs.diba.cat/web/baixllobregat/inici
http://www.depana.org/public/
http://www.projecterius.org/projecte_rius
http://deltaviu.org/

