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Són els principals 
CONNECTORS ecològics i 
paisatgístics del territori 

El bon funcionament de la 
xarxa hídrica és fonamental 
per la SEGURETAT 

Espais de gran interès social pel 
lleure, la SALUBRITAT PÚBLICA I 
LA SALUT 

Imprescindible una bona 
PLANIFICACIÓ fluvial i també 
incloure adequadament els 
sistema hidrològic dins del 
PLANEJAMENT 

Necessitem PROJECTES pels 
rius i també que els valors 
dels rius es considerin dins 
dels projectes territorials 

Necessitats de mesures de 
GESTIÓ I DISCIPLINA que 
involucrin a tots els agents 
implicats 



El riu de les infraestructures  
 



ÀREA METROPOLITANA INSTITUCIÓ TERRITORI MEDI AMBIENT MOBILITAT ECONOMIA 

EL PRAT DE 

LLOBREGA

T 

DESEMBOCADURA DEL     
RIU LLOBREGAT           
(DESVIADA I 
CANALITZADA) 

ESPAIS NATURALS DEL 

DELTA DEL LLOBREGAT 

PARC AGRARI PARC URBÀ DELS 

JARDINS 

D’ANDALUSIA 

PARC LÚDIC DEL 

LLOBREGAT AL 

PRAT 

PLATJA PLATJA PORT DE BARCELONA 

LES ACTIVITATS EN ELS ESPAIS OBERTS. L’OCI I EL LLEURE. L’AGRICULTURA.  



Comparació dos seccions transversals al Llobregat 1956 – 2009 (segons Juan P. Martín Vide 2013) 



Els canvis en les cobertes del sòl  
  
 
 



Evolució usos del sòl part baixa del Llobregat 1956 - 2009 



Evolució usos del sòl part baixa del Llobregat 1956 - 2009 





Usos actuals 
 
 





Un model concebut com una 
NATURALESA DE DISSENY, una 
naturalesa ESPONTÀNIA o una 
naturalesa RECUPERADA segons els 
patrons del passat ?  



Els serveis ecosistèmics 



Alguns exemples  







Els consorcis del parc agrari del Baix Llobregat i dels espais naturals del Delta 

 
 



2003: primer equip 
de rius de l’AMB: 
projecte marc per la 
comarca del Baix 
Llobregat  
 
2006 Conveni 
interadministratiu 
entre les 
administracions 
estatal, catalana i 
local. Paquet de 
projectes 
 
2010-2015 plans 
d’inversions per 
completar actuacions 
 
2015-2019 pla 
d’inversions en 
projectes de medi 
natural i urbà (PSG)  
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Accessos des del Barri de Belvitge a l’Hospitalet als 
camins dels dos marges del Llobregat (AMB) i 
adaptació de la torre del tub de salmorres a Sant 
Joan Despí com a mirador (AMB/ACA) 



Inversió Llobregat període 2006-2015: 32,1  M € 
 

• Recursos gestionats pel Consorci per a la Recuperació i Conservació del riu 

       Llobregat en el marc del conveni entre l’administració estatal i autonòmica: 

      11.987.130 € 

• Actuacions incloses en els Plans d’inversió de l’AMB: 14.125.881 € 

• Mesures correctores de la construcció línia d’alta velocitat ADIF-AMB: 3.190.375 € 

• Pla únic d’obres i serveis de Catalunya: (PUOSC 2008-2012): 1.088.000 € 

• Fons europeu de desenvolupament regional: 543.514 €  

• Fondo estatal para la ocupación i la sostenibilitat local (FEOSSL 2010): 359.699 € 

• Finançament ajuntaments: 358.369 € 

• Col·laboració público privada (AGBAR i Fundació UPC): 458.977 € 

 



Sobre la governança 
 

• Model de gestió directa per part institucions: AMB, ACA, 
Ajuntaments 
 

• Gestió mitjançant Consorcis: Consorci espais naturals del 
Delta, Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.  
 

• Disciplina. 
 



Gràcies per la seva atenció! 


