
ACCIÓ REIVINDICATIVA CONTRA EL PROJECTE BARÇA 

PARC (DELTA DEL LLOBREGAT): TESTING DE 

BIODIVERSITAT 13/06/2010

Trobada: a les 9:00 a l’entrada de la 

Reserva Natural  Remolar-Filipines

(Delta del Llobregat)

Foto: J.M. Fernández TejedorArpella vulgar (aguilucho lagunero)



• L’Ajuntament de Viladecans i el FC Barcelona volen construir un macro complex comercial i lúdic al Delta

del Llobregat, just al costat de les zones naturals protegides com a Reserva per la Generalitat i també

per la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Els promotors varen vendre el projecte com una actuació

que permetrà millorar la conservació de les zones naturals del Delta.

• Aquest projecte significaria destruir prop de 30 ha. de terrenys en primera línia de mar, en un entorn on

encara es conserven les darreres zones humides naturals de tot el Delta, i absolutament imprescindibles

per a l'equilibri ecològic ja que els aiguamolls del Delta representen una parada obligatòria en les

migracions de centenars d’espècies d’ocells entre Àfrica i el centre i nord d’Europa. Construir-hi

suposaria un impacte inacceptable en un entorn tan fràgil i degradat, i una gran amenaça a la

supervivència de moltes espècies.

Canal fronterer amb  el projecte del Barça Parc

Motius de l’acció reivindicativa:

Canals amb gran riquesa avifaunística que desapareixeria



• L’Ajuntament de Viladecans i el Barça han arribat a un acord per implantar el projecte tot basant-
se en una llei de qualificació de sòls del 1976, on no hi figura cap criteri de sostenibilitat i que 
qualifica la zona d’equipaments esportius. Com s’explica a l’informe de Sostenibilitat Ambiental 
Preliminar, pretenen edificar-hi: 12 camps de futbol, un parc temàtic, pàrquings, un hotel, etc.



Realització del Testing:

L’objectiu del testing és recopilar fotogràficament el màxim número d’espècies de flora i

fauna per donar a conèixer la importància de la biodiversitat de l’entorn afectat i en perill de

desaparèixer.

Es farà un registre de tots els participants per tenir-los informats dels canvis d’última hora i

també se’ls informarà de la importància de respectar el nostre codi ètic fotogràfic així com

de la necessitat de pujar les imatges a Biodiversitat Virtual per la seva identificació. Tota

aquesta informació i el perquè de la realització d’aquest testing reivindicatiu es facilitarà al

punt de trobada i d’informació permanent. Aquest punt es situarà just a l’entrada dels

aiguamolls del Remolar-Filipines i es començarà a les 9:00. Tanmateix, es podran afegir

participants al testing durant tota la jornada que s’apropin abans al punt d’informació.

Es recomana:

•Portar repel·lent de mosquits.

•Calçat i roba adequats.

•Portar prismàtics per l’observació d’ocells.

•Portar aigua.

Es demana:

•El màxim de respecte per la tranquil·litat dels ocells.

•No sortir dels itineraris assenyalats.

•Complir el codi ètic fotogràfic vers la natura.

Contacte: Lluís Torrente

Telèfon: 616895128

lluis.torrente.g@gmail.com
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ITINERARIS DEL TESTING

• Punt de trobada: entrada dels aiguamolls del Remolar-Filipinas. Serà un punt d’informació 

permanent durant el transcurs del testing. 

• Des d’aquest punt sortirà un primer grup fent un primer itinerari . En aquest itinerari es podrà 

observar la avifauna de la zona.

• Un altre grup es desplaçarà en cotxe des del punt de trobada per tal de realitzar un segon itinerari 

(sortida situada a l’antiga benzinera). L’objectiu d’aquest segon itinerari és apropar-nos o accedir a 

les zones de pinedes i diversificar la trobada d'espècies.
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Zones afectades pel projecte del Barça Parc
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Quina mena de futur volem?


