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El litoral és un espai diferenciat i singular dins l'estudi científic pel seu 
gran dinamisme. 

En un espai reduitentren en contacte brusc medis de característiques 
forqa diferents, la qual cosa condiciona la presencia d'una complexitat 
d'ecosistemes amb un dimanisme Cuna rapidesa no gens freqüent, i aixb 
constitueix un repte per al científic. 

Es poden observar uns canvis de valoració i actuació en el medi litoral 
en la histbna dels pobles piopers al mar, i especialment els propers als 
deltes. Els pobles deltaics s'han localitzat histbricament lluny del litoral, al 
peu de les muntanyes veines o aprofitant petits pnjols. Les terres del delta 
eren insanes i poc aprofitables per a l'agncultura -sectors inundats, salats. 
Solament els ramats pasturaven els herbeis i s'aprofitaven algunes especies 
vegetals per a usos industrials -sabó-. 

El creixement demogrific i econbmic va impulsar la dessecació i 
colonització dels deltes i els espais litorals. Avui la costa 6s un dels medis 
que presenta els impactes més notables a causa del desenvolupament 
urbanístic. Les instal.lacions portuiries i de gran emmagatzematge, la 
implantació turística o de polígons industrials i la utilització agrícola dels 



deltes en són un bon exemple. 

El delta del Llobregat presenta, per la seva estrathgicalocalització, una 
de les transformacions més importants del litoral catala i, a hores d'ara, és 
un sector sobre el qual hi ha una gran discussió política i de planificació 
territorial dins I 'hb i t  metropolith de Barcelona. 

Malgrat aquestes frenhtiques mutacions dels darrers decenis, durant 
molt de temps els terrenys deltaics no eren sinó un temton marginal, i no 
fou colonitzat de formacompleta fins aquest segle, com tant hpliament ha 
estudiat Jaume Codina en la seva dilatada bibliografia. 

El marc físic. 

Fisiogrhficarnent, el delta del Llobregat és un pla de 97 KmZ en foma 
de ventall. No ha pres la forma de delta en punta com el de 1'Ebre sinó més 
aviat d'un gran con de dejecció a I'estuari del riu (Codina, 1982:81). 

Com afirma M.A. Marqués en el seu treball sobre les formacions 
quatemkies en el delta, els matenals geolbgics que el formen són sorres, 
graves i argiles en disposició gairebé horitzontal. Són, evidentment, mate- 
rials quatemaris (holoch) com correspon a sectors de formació recent. 

Els jaciments arqueolbgics apareguts en el sector central demostren la 
rhpida progradació d'aquest delta, que fou efectiva, com a mínim, fins el 
1935 (Marqués, 1984:87). 

En el subsbl podem diferenciar dos aqüífers separats per una capa 
impermeable d'argiles. El superior, frehtic, es troba forca contaminat i 
salinitzat. L'inferior, artesih, descobert el 1893 i explorat des d'aleshores, 
ha estat un factor de localització d'indústries que necessiten una gran 
quantitat d'aigua. L'explotació abusiva d'aquest aqüífer ha provocat la 
salinització i el consegüent perjudici per a les indústries que en són 
captadores. 

El front litoral d'aquest delta és de 23 Km., 18 al sud de l'actual 
desembocadura i 5 al nord, dins l'anomenada Zona Franca i el port de 
Barcelona. Aquesta extensió considerable de platges de sorra prop de la 
ciutat ha convertit el delta en un dels espais de lleure més utilitzats pels 
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habitants de les ciutats de I'aglomeració metropolitana de Barcelona. 

El valor natural del delta del Llobregat, sobretot de les zones humides 
properes al litoral, ha merescut nombrosos estudis científics (ornitolbgics, 
botanics. bioneomhfics) que han singulantzat la seva importincia ecolbgi- 
ca, identificant-s'hi mis  de 300 esp&e d'aus, moltes d'elles migratbries 
i d'altres nidificants en el delta, i una singular nquesa botinica. 

Les llacunes del Remolar, la Ricarda i Ca I'Arana, les zones d'aigua- 
molls, les marines i les platges que les envolten han estat objecte, per part 
de I'administració de la consideració de reserva natural que afecta 288,l 
hectarees. Aixb converteix el delta del Llobregat en la tercera zona humida 
litoral de Catalunya, juntament amb el parc natural dels aiguamolls de 
1'Emporda i el del delta de I'Ebre. 

La zona de reserva natural dels aiguamolls del delta del Llobregat 
constitueix un cas molt singular de zona natural de gran nquesa ecolbgica 
a tocar d'una gran conurbació on viu la meitat de la població del país. Aixb 

Foro l .  L'crrany de Ca I'Atana (Foiografia: Ajunlament #El Pral). 
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li confereix, ultra el valor ecolbgic, un valor cultural i educatiu, perla qual 
cosa és necessiria la seva protecció i adequació per a l'aprofitament en la 
didactica mesolbgica. Una zonació en sectors accesibles als visitants i uns 
altres, els més delicats i ben conservats, en regim de reserva integral. 

Aquest sistema, emprat als parcs de I'Emporda i del delta de l'Ebre, 
permet la coexistencia de zones d'utilitat divulgadorai de gran afluencia de 
visitants amb zones, la protecció i la conservació de les quals s'assegura. 

La regressió del litoral. 

Laregressiódel litoral enel deltadel Llobregat ja foudenunciadal'any 
1948 perpuchades, que facilita les primeres dades delretrocés. Prenent com 
a referencia la distancia de la "Farola" o Far del Llobregat a la costa en la 
seva inauguració I'any 1862 (320 m) i la de l'any 1948 (20m), deduí que el 
valor de laregressió en el penode era de 3,077 m/any (Marqués, 1984: 187). 

Estudis més recents han confirmat les conclusions de Puchades i han 
evidenciat tres processos litorals (Marqués, 1984:189): 

* Una regressió a Cap del Riu 
* Vn manteniment del perfil del litoral en la zona de la Ricarda 
* Una progradació lenta en la zona de Castelldefels. 

En aquest petit treball es presenta el primer d'aquests processos 
&cies a l'analisi de la cartografía recent, les fotografies aeries i un treball 
de camp exhaustiu. 

A.- Material utilitzat 

- Plano de la Zona del Pueíto Franco de Barcelona y terrenos 
adyacentes, publicat el 12/9/1926 a escala 1: 10.000 per 1'Instituto Geográ- 
fico y Catastral y la Brigada Topográfica del Ejército. 

- Plano Topográfico del Territorio Metropolitano de Barcelona, 
conjunt de mapes aescala 1: 10.000 editats per lacorporació Metropolitana 
de Barcelona el 1978. 
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- Fotografies akries, vol de 1956, del Servicio Geográfico del Ejército 

- Fotografies akries, vol de 1980, de 1'Institut Cartogrhfic de Catalun- 
Y a. 

B.- Les transformacions principals 

Els canvis més notables, ultra la regressió de tota la Iínia de costa, són: 

- El canvi en la direcció de la barra de sorra de la desembocadura. 
- La desaparició de I'estany de la Massaguera. 
- La desaparició del cordó de dunes i llurs ecosistemes. 
- La desaparició de les zones humides de gran interks ecolbgic - 

marines i zones d'aiguarnolls-. 



Principals arnpliacions del port de Barcelona i regressió 
de la costa en el sector del Cap de Riu (Avui, 22 marq 1989) 

Terme municipal de Barcelona 



C.- Causes de la regressió del litoral 

1.- L'ampliació de I'escullera del port de Barcelona. En la dinimica 
dels deltes, els processos de la conca receptora, el mar, s'interrelacionen 
amb els processos fluvials en la construcció i progradació del delta. 

L'escullera del port de Barcelona atura els corrents marins que 
provenen dels sectors litorals més septentrionals i provoca un efecte 
d'ombra, afavonntaixíl'acumulacióde sorres en el front de l'esculleraiuna 
regressió més gran rera seu, justament en el sector litoral de Cap del Riu. 

El canvi d'orientació de la barra de sorra que es forma en la mateixa 
desembocadura sembla causada pel mateix efecte d'ombra. 

2.- La regulació de la conca del riu. Les obres hidrauliques d'embas- 
sament d'aigua, ultra la retenció de sediments que no segueixen riu avall, 
impedeixen les grans avingudes en que l'erosió i el transport de ckrrega 
sblida és més important. 

3.- Les captacions d'aigua del riu per a usos agrícoles, indusmals i 
urbans al llarg del seu curs n'han disminuit el cabal i, per tant, han reduit la 
seva capacitat de ckrrega. 

4.- L'extracció d'bids. Practica forca important en els períodes de 
creixement urb'a de la comarca pel fet que els hrids s'utilitzen en la 
construcció. Aquestes extraccions provoquen la regressió del litoral en dis- 
minuir l'aportació fluvial d'al.luvions per dues causes: 

- La disminució de la ckrrega sblida per la mateixa extracció. 
- Perque els al.luvions tendeixen a restituir el nivell de lalleraexistent 

abans de l'extracció i, per tant, a dipositar-se aigües amunt de la desembo- 
cadura. 

5.- La canalització del riu, que ha provocat un fenomen semblant a 
l'anterior donat que, amb la canalització, es provocaun descens en el nivell 
del llit del nu que tendirh a corregir-se amb les noves aportacions al.luvials, 
les quals no aconseguiran arribar a la desembocadura. 

S'ha apuntat possibles solucions per aturar aquesta regressió: injecció 
de sorres mitjancant uns llargs tubs que tindnen el seu origen en el Gmaf; 
la construcció d'unes esculleres perpendiculars a la costa per tal de retenir 



les sorres. S'ha encarregat un estudi sobre el problema a un grup d'especia- 
listes, perb cal suposar que els elevats costos d'aquests prrojectes faran 
difícil la determinació política. 

LES TRANSFORMACIONS RECENTS EN LA UTILITZACIÓ DEL SOL. 

No és fins aquest segle que el delta és utilitzat per I'home de forma 
completa. Malgrat aquesta ocupació tardana, el poder transformador del 
creixement demogrific i econbmic de la ciutat de Barcelona ha alterat 
notablement els paisatges costaners, nberencs i de marines que fa escassa- 
ment cinquanta anys es podien observar en aquest sector de marines de 
Sants (Barcelona), Provencana (1'Hospitalet) i el Prat de Llobregat. 

La construcció de la xarxa de canals de regatge del riu Llobregat (el 
canal de la Infanta és aprovat el 1818) transforma en regadiu les terres del 
delta. Neix una zona d'horta arnb excedents de producció d'alta quaiitat 
destinats als mercats de la ciutat de Barcelona i a l'exportació. 

Aquest és el deltaque observem en el mapade 1926, on es contemplen 
una munió de construccións agMes amb els típics closos constniits per 
protegir-les de les destmctives avingudes del riu. 

La industriaiització 

Molts són els factors de localització que afavoriren la instal.lació 
d'indústnes en el delta. Entre d'altres: 

- Espais amplis 
- Facilitat de comunicacions 
- La pressió fiscal de I'Ajuntament de Barcelona 
- La saturació urbanística de la ciutat (preu del sol) 
- Les economies extemes denvades de la concentració industrial 
- La proximitat a la metrbpoli i als seus components definidors 

(mercat, port, ... ) 
En la industrialització del sector que presentem podem diferenciar dos 

processos diferents: la Zona Franca i el Port de Barcelona per una banda, i 
el Polígono Industrial Pratense, per l'altra: 

1 .- La Zona Franca. L'ocupació industrial dels terrenys del que avui 



s'anomena Zona Franca és f o r ~ a  recent. La llei 102/65 crea el "Polígono 
industrial de la Zona Franca de Barcelona". La historia d'aquest sector ve 
de Iluny: 

El temton ocupat actualment pel "Polígono Industrial de la Zona 
Franca de Barcelona" formava ~ a r t  dels termes municinals de Santa Maria 
dels Sants (agregat a ~arcelonaji de 1'Hospitalet de ~ l o b r e ~ a t .  Eren sectors 
típicament de delta, amb llacunes (estany de Port) i maresmes, amb un front 
litoral de platges de sorra. L'aprofitament econbmic era bisicament aw'co- 
la i solament algunes ~eti tes indústries havien ubicat les seves instal.lacions 
en el sector: &1 Vermell (fora del sector presentat), la fabrica de 
productes químics R. Musó. 

El 1901 1'Ajuntament de Barcelona ja va enviar una memoria redac- 
tada per una comissió encarregada d'assenyalar els tímits d'una zona 
neutral, pero no és fuls el 1916 que s'autontza la concessió d'un diposit 
comercial a Barcelona i, un any més tard, es crea el Consorcio de la Zona 
Franca del Puerto de Barcelona per administrar aquests dipbsits (Ortega, 
1974:33). 

S'afecten i s'agreguen al municipi part del terme municipal de 1'Hos- 
pitalet de Llobregat, i el 1920 es declara el sector d'utilitat pública. 

La Dictadura impulsa el projecte de port franc donada la conjuntura 
economica internacional després de la Primera Guerra Mundial. 

Després d'un concurs de projectes, el 1926 es redacta el projecte 
dehitiu, ambunasuperfície total de 1.100 ha. Es preveu laconstmcció d' 11 
darsenes en el temton afectat i el desviament del riu, en una fase avancada 
de constmcció del projecte. 

A partir d'aquest moment comencen les expropiacions, amb l'oposi- 
ció dels propietaris. Durant la Guerra Civil, part de les terres afectades són 
ocupades de forma violenta per pagesos furtius. Aquesta situació és 
normalitzada amb uns contractes d'arrendament, que es classifiquen segons 
el valor agrícola de les terres. L'ocupació agrícola es mantingué llarg temps 
esperant I'ocupació industrial, que també s'articulh mitjancant contractes 
d'arrendament. ' 

El Pla Comarcal de I'any 1964 preveu ja un canvi d'utilització de la 
zona reservada peral port franc i, fiiaiment, I'any 1965, per la tiei 102 es 



crea el polígon industrial, de 741 ha. de superfície, sense la franquícia 
duanera amb que s'haviaprojectat. El consorci cedí al port de Barcelona400 
ha. com a zona d'ús portuari I'única zona amb la franquícia duanera 
projectada. 

A partir d'aquest moment, coincidint amb I'expansió industrial i la 
saturació del sol industrial de la ciutat de Barcelona, I'ocupació industrial 
és efectiva pero lenta. 

Juntament amb la instal.lació de grans emureses i amb una relació 
directa amb I'exportació i imponació per via marítiiiia, s'estableixen 
serveis metropolitans de difícil localització dins el nucli urbi (Mercabarna, 
cotxeres d'auiobusos) i petites indústries, gens relacionades amb les activi- 
tats portuhnes. 

2.- El Polígono Industrial Pratense. Es localitza a I'altra banda del riu 
Llobregat, sobre les terres més fertils, com una ampliació del polígon veí 
pero gairebé incomunicats. 

L'Ajuntament del Prat de Llobregat aprovh el Pla d'ordenació i 
I'administració metropolitana de l'epoca (1968-69) el va autoritzar. Amb 
la construcció d'aquest polígon es pretenia, per una banda, posar ordre a la 
demanda de sol industrial que patia el municipi i, per una altra, contenir el 
possible desviament del nu, ja anunciat des del PlaComarcal de l'any 1953. 

Amb la revisió del Pla Comarcal l'any 1974 i les seves modificacions 
de I'any 1976, d i s  el Pla General Metropoliti, el polígon queda afectat per 
I'ampliació del port i s'aturaren les instal.lacions industrials en el sector 
afectat, conservant-se aixíuna activitat agrhia residual que encara perdura 
avui. 

Amb l'aprovació inicial del Pla Especial de Costes resta qualificada 
coma portuhiala zona litoral del polígon, ambels corresponents problemes 
fiscals que aquesta afectació suposa. 

EL DESVIAMENT DEL RIU LLOBREGAT. 

El primer projecte de desviament del riu Llobregat data del 1613. Des 
d'aquell moment un conjunt de projectes han intentat fixar un nou curs per 
al riu amb intencions diverses i prevenir les avingudes cícliques, ampliar el 



Foto 2. El riu Llohregai (Fotografia: Ajuniamcnt #El Pral). 

port o convertir la zona en una gran irea industrial. 

Disposicions interministerials, plans comarcals i altres projectes de 
planificació territorial han anat canviant el nou curs del riu. El Pla Especial 
de Costes, aprovat inicialment per la Corporació Metropolitana de Barce- 
lona el 24 d'octubre de 1985, preveia el manteniment canalitzat de la llera 
actual finsquenoes demostres lanecessitat d'ampliació del portmitjancant 
un pla director. 

El 27dedesembrede 1988,perb,el Departamentde PolíticaTemtorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va acordar I'executivitat 
de I'aprovació definitiva del desviament del riu Llobregat amb la intenció 
d'augmentar lacapacitat de desguis del riu i permetre I'ampliació del port. 

El desviament projectat comenca a I'actual pont sobre el riu davant de 
Mercabarna i desemboca 2.500 metres més al sud de la desembocadura 
actual, amb una amplada de llera de 400 m. El nou curs travessari la reserva 



natural parcial de la Ricarda- Ca I'Arana, destmint bona part de la llacuna 
i la masia de Ca 1'Arana. 

Per altra banda, el desviament i trasllat de la desembocadura podna 
provocar una regressió litoral en la zona de la Ricarda, ara en delicat 
equilibri, i malmetre un dels temtons humits i de platja més ben conservats 
de tot el litoral catala. 

Altres aspectes addicionafs @erdua de zones agncoles, disminució de 
la base fiscal de I'Ajuntament del Prat) acaben deconfigurar les conseqükn- 
cies d'aquest desaforttinat projecte de desviament. 

L'Ajuntament del Prat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
col.lectius ecologistes, grups de científics, partits polítics i organitzacions 
d'altres bnbits han promogut manifestos i denúncies a aquesta decisió que 
obliga a noves servituds metropolitanes per part d'aquest temton. 

DIAGNOSI ACTUAL 1 PROSPECTIVA 

El delta del Llobregat revesteix un gran interks geogrhfic a causa del 
seu potencial natural (espais litorals, de ribera) i el seu potencial economic. 
La seva localització periurbana el converteix en un sector estrathgic i és 
responsable de la gran mutabilitat i de l'interks que desperta en els 
responsables de la planificació territorial. Cal, doncs, fugir d'analisis sim- 
plistes en la recerca de solucions, donada la multitud de factors a tenir en 
compte i la intrincada xama d'institucions en competencia en la discussió 
temtorial. 

Aprofitant la visió globafitzadora que ti és propia a la geografia, 
intentarem esquematitzar els elements de reflexió que caldra no oblidar en 
qualsevol actuació futura en el sector: 

a) Davant la regressió patent del litoral, caldr?~ fer una avaluació 
detallada i jerarquitzada de les causes i unaquantificació precisa. Solament 
amb la disponibilitat d'aquest estudi es podran determinar les mesures 
correctores d'aquest desequilibri desencadenat per l'artificialització de la 
costa. Tanmateix, en la solució definitiva caldrh trobar la fórmula que 
suposi una restitució quantitativa i biolbgica, mantenint uns ecosistemes 
marins vius i ncs dins una planificació integral de les platges del delta i del 
nu Llobregat. 
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b) La zona de platges no afectada pel port esdevé un sector marginal 
que cal definir intentant fer compatible I'ús Iúdic amblautilització agrícola 
i industrial de les terres adjacents. Unaplanificació integrada amb la incor- 
~oració  d'elements seminaturals ídunes de sorra) possibilitaria el mante- 
himent d'unes platges d'utilització pública a prop.de sectors industnals i 
agrícoles. 

C) El riu Llobregat té, per als habitants del delta i especialment per als 
del Prat de Llobregat, un valor emblematic que sembla oblidat pels 
planificadors forasters. Cal fer del delta un estudi interdisciplinan que 
valori totes les possibilitats d'ús públic, fent compatibles les possibles 
arnpliacions portuaries, si fossin necesshries, amb el manteniment del curs 
actual del riu, de manera que aquest sector prestigiés els municipis que en 
són riberencs (el Prat de Llobregat i Barcelona). 

La reserva natural parcial de la Ricarda - Ca I'Arana hauna de 
conservar-se sense veure's afectada pel desviament ni directament ni 



indirectament. Caldria canalitzar definitivament I'actual llera per tal de 
protegir el sector d'inundacions. 

d) La saiinització dels aqüífers ha esdevingut un dels principals 
impactes ecolbgics en el subsbl deltaic. La concentració de clorurs en les 
aigües dels aqüífers ha estat provocada per I'extracció incontrolada d'irids 
en la zona del delta (dksenes del port de Barcelona) i el creixent consum 
d'aigua, sobretot peral'ús industrial. Convindriamanteniruncontrolacurat 
tant deIs consums d'aigua de pou com de les extraccions d'irids, i també 
dels materiais que s'utilitzen en el rebliment de les zones explotades que 
contaminen les aieües de I'aaüífer su~erior. El delta del Llobreeat és una de " " 
les principals reserves d'aigua subterrhia de Catalunya i, per tant, té un 
valor incaiculable en un país mediterrani com el nostre, d'estius irids. 

El delta del Llobregat, i el sector presentat en aquest trebali molt 
particulannent, han estat objecte d'una rhpida i profunda transformació 
geogrjfica. 

El veinatge amb la ciutat de Barcelona i ladisponihilitat de sbl pla i ric 
en aigua prop del litoral, entre altres factors, han convertit el sector en un 
enclau estrategic peral desenvolupament industrial i portuari de l'aglome- 
ració metropolitana de Barcelona. 

El creixement d'aquesta entitat supramunicipal ha concentrat en el 
delta bona part de les seves infrastructures, cosa que ha suposat unes 
sewituds per a les poblacions del delta: reglamentació de I'alyada dels 
edificis com a conseqüencia de la proximitat de l'aeroport, afectació del 
temtori per a I'ampliació del port de Barcelona, desviament del riu, etc. 

Cal que postenors actuacions temtorials sobre el sector siguin avalua- 
des de forma interdiscipliniriacompatibilitzant el cost social que suposaran 
els impactes existents sobre el medi natural i econbmic, sobre la qual ja 
s'han exigit en múltiples ocasions esforyos solidaris als municipis veins. 
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