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Descobriments
 propers

Es viatja per veure diversitat 
de paisatges, per  passar me-
sos desaparegut i immers en 
llocs inhòspits, per despertar 
en soledat en un poble estrany. 
Es viatja per veure espècies de 
flora i de fauna exòtiques i per 
provar gastronomia d’arreu del 
món. Es viatja per descobrir ra-
cons únics de naturalesa i per 
conèixer tota la diversitat de 
cultures. També hi ha un al-
tre tipus de viatge: els viatges 
dels quals viatgen per narrar.  
Aquestes idees són les que em 
venen al cap quan penso en 
les cròniques de viatges, unes 
paraules inspirades de les re-
flexions de l’admirada periodis-

ta argentina, Leila Guerriero.
Com més quilòmetres allun-
yats de casa, més diferents ens 
sentim respecte al nostre espai. 
Com més lluny viatgem, més 
brusc és el canvi de paisatge, de 
cultura, de menjar i de llengua. 
Però de vegades, els quilòme-
tres no condicionen la desco-
berta d’indrets màgics, de ve-
gades, no és necessari creuar 
l’oceà, estar dotze hores a un 
avió o recórrer desmesurats 
quilòmetres de carretera per 
descobrir racons que et deixen 
sense alè. Seria desconsiderat 
no reconèixer que jo sempre he 
format part d’aquesta mentali-
tat. Sempre he sentit la neces-
sitat de marxar lluny i perdrem 

mesos per descobrir els racons 
inhòspits que alberga el món. 
He descobert països a més de 
9.678,46 km de distància, fet 
que m’apassiona i m’apassio-
narà sempre, però és para-
doxal haver marxat tan lluny 
per “descobrir”, quan encara 
no he descobert ni la meitat 
de paratges que amaga el meu 
país, la meva comunitat autò-
noma i, fins i tot, la meva prò-
pia comarca: El Baix Llobregat.

Amb aquesta reflexió va ser 
quan, a banda de la meva so-
miada i esperada volta al món, 
se’m va despertar l’interès per 
descobrir els tresors naturals 
que conserva Catalunya, aug-
mentant el repte a un nivell 
més local: descobrir els tre-
sors naturals de la comarca del 
Baix Llobregat. Així va ser com 
vaig descobrir la importància i 
l’atractiu del Delta del Llobre-
gat, una desembocadura que 
alberga espais naturals i paisat-
ges dotats d’un notable encant. 

Amb una plana de 98 km², en-
tre el massís del Garraf i Mon-

tjuïc, el Delta del Llobregat és 
considerat una de les zones hu-
mides més importants de Ca-
talunya. La seva flora i fauna 
fan del Delta un espai natural 
característic, sobretot pel que 
fa a les aus exòtiques que resten 
al Delta durant la seva ruta mi-
gratòria. L’existència d’aus d’un 
elevat interès, fan que prop de 
1000 hectàrees del Delta siguin 
protegides per la Xarxa Natura 
2000 o que siguin considerades 
ZEPA (Zona d’Especial Protec-
ció per a les Aus). Si més no, el 
Delta del Llobregat és un espai 
natural que passa desaperce-
but i que no fa imaginar tot el 
que amaga en el seu interior. 

Tot i l’estat en què es troba el 
Delta del Llobregat actualment, 
després de totes les alteracions 
humanes que ha patit, és un es-
pai natural que continua man-
tenint el seu encant, que con-
serva espais esplèndids, que 
alberga espècies de fauna i flora 
excepcionals i, sobretot, és un 
espai natural que tot i trobar-se 
en estat maltractat, té una faci-
litat de recuperació accelerada.
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Un riu quasi sec i una desem-
bocadura abandonada és la im-
pressió que sempre m’ha trans-
mès el Delta del Llobregat. 
Recordo la imatge del riu  cada 
cop que circulava per l’autovia. 
Mirava per la finestra i pen-
sava en aquell riu i en aquella 
desembocadura com un espai 
natural sense cap tipus d’en-
cant. Un recorregut que feia i 
faig tants cops al dia i que, al fi-
nal, em van conduir a ignorar 
l’existència del riu i de la seva 
desembocadura. Ara quan vaig 
al cotxe torno a mirar per la fi-
nestra i quan hi miro, miro des 
d’una altra perspectiva. Ara el 
sentiment no és de tristor per 
la imatge desoladora que ofe-
reix el Delta del Llobregat, 

sinó que ara veig una lluita 
per la supervivència dels es-
pais naturals que resguarda.

D’aquesta manera, comença 
l'aventura de descober-
ta del Delta del Llobregat, 
la qual parteix de la meva 
pròpia desconeixença i in-
certesa d’aquest espai natu-
ral. Una desconeixença que 
m’ha acabat conduint a la 
descoberta d’aspectes real-
ment interessants. Es tracta 
d'un espai amb un mosaic 
de paisatges i que dóna ca-
buda a tot tipus de persones 
i a tot tipus de maneres de 
gaudir dels indrets naturals 
que ens concedeix el món.   

Capítol I
Proximitat i llunyania a la na-

tura

Cpítol II
Racó exòtic i humit del Del-

ta. El Remolar - Filipines

Capítol III
Espiant la fauna. La Murtra i 

la Pineda de la Maiola

Capítol IV
Al centre de la plana agrícola. 

Les Basses de Can Dimoni

I: Proximitat i 
llunyania a la natura

Espais Naturals del Riu: 
Un cop d’ull a algunes de les 350 aus del Delta

Em dirigeixo al Delta del Llo-
bregat, camí a l’espai natural 
anomenat Espais Naturals del 
Riu Llobregat. És desconcer-
tant que tractant-se d’un espai 
natural tan important, estigui 
tan poc indicat i senyalitzat. 

L’arribada al punt de parti-
da és bastant confusa, però a 
mesura que m’apropo a l’es-
pai natural, més encantador 
es torna el paisatge però, alho-
ra més impactant em sembla.

La brisa primaverenca aca-
ricia les fulles de les pinedes 
que ressegueixen el camí que 
s’endinsa cap al delta, es veu-
en i s’escolten els ocells vol-
tar per la zona, i el sol acalo-
ra l’ambient avançant l’estiu. 

Sempre m’ha agradat baixar la 
finestra al cotxe i treure el cap 
mentre gaudeixo de les vistes, 
de les olors, dels sorolls i de la 
sensació de l’aire a la pell. En 
aquell instant, la percepció és 
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totalment plaent i l’ambient 
despren calma i tranquil·litat. 
El plaer acaba a escassos me-
tres del destí, quan tota la mà-
gia que transmet aquest indret 
es veu apagada pel brunzit dels 
avions que volen constantment 
la zona quan aterren i s’enlai-
ren des de l’aeroport del Prat, 
situat al mig dels espais natu-
rals del Delta del Llobregat. 

Entre tota la plana del Delta em 
sorprèn un magatzem immens 
enmig d’aquells espais naturals, 
que em desperta la curiositat 
per descobrir de què es tracta, 
ja que les meves idees em con-
dueixen a pensar que podria 
ser un centre d’experts ambien-
tals o fins i tot el mateix CRAM 
(Centre de Recuperació d’Ani-
mals Marins), situat al Del-
ta. La incertesa per descobrir 
el magatzem es veu decebuda 
quan visualitzo l’altra cara de 
l’edifici i hi veig escrit “Ibèria”, 
un gran magatzem plantat al 
bell mig d’un espai natural.

La benvinguda al Delta no es 
pot qualificar de molt exitosa, 

la il·lusió per descobrir un tre-
sor natural al rovell de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona no 
sembla que vagi a conduir a re-
sultats satisfactoris. L’aventura, 
per això, acaba de començar.

Per a endinsar-se als espais na-
turals del Delta és necessari anar 
a peu i, alguns camins, són ha-
bilitats per poder passar-hi amb 
bicicleta, és per això que hi ha un 
pàrquing habilitat per deixar el 
cotxe. No m’ha donat temps de 
baixar del cotxe i un avió ja ha 
sobrevolat per sobre de la lluna 
del cotxe, deixant entreveure 
a la perfecció l’estructura i els 
elements que componen l’avió. 

En baixar del cotxe, la sensa-
ció és estranya, el brunzit dels 
avions són com una alarma 
que avisa que arriba un avió 
en qüestió de segons i, en mi-
rar cap a la trajectòria de l’avió, 
és possible observar una cua 
d’avions que vénen a aterrar a 
l’aeroport. D’aquesta manera és 
com descobreixo que em tro-
bo al costat del mirador dels 
bancs de pedra, un lloc es-

tratègic per a poder observar 
de ben a prop l’aterratge dels 
avions i poder fotografiar-los.

Emprenc el camí en direcció 
a la reserva dels Espais natu-
rals del riu Llobregat, situada 
al Prat del Llobregat i formada 
pel tram final del riu, l’estany de 
Cal Tet i el de Ca l’Arana, el ca-
nal de la Bunyola i un conjunt 
de miradors que ofereixen vis-
tes panoràmiques als espais na-
turals. 

El camí de sorra fins a la reserva 
em permet acostumar-me a la 
paradoxa de la convivència de 
la natura amb les accions hu-
manes, com la dels avions que 
volen per sobre del delta.

“L’itinerari verd dura 
aproximadament uns 

quaranta-cinc minuts i el 
vermell una hora i mitja” 
-comenta la informado-

ra-.

“Quin ens recomanes? 

No hem estat mai”. - con-
testa la dona -. 

“Si teniu temps, jo faria 
els dos itineraris perquè 
ofereixen vistes diferents 
de la reserva”. - respon la 

informadora-. 

Un home i una dona, amb ves-
timenta d’esport, uns prismà-
tics i una càmera, xerren amb 
l’Haizea, la informadora am-
biental del punt d’informació 
“La Porta del Delta”. Em sor-
prèn que hi hagi persones que 
vinguin a visitar el Delta, que 
hi hagi persones interessades 
per descobrir espais naturals 
propers a casa. 

Recordo que l’Haizea em co-
mentava que la majoria de per-
sones que visitaven el Delta del 
Llobregat eren persones del 
Baix Llobregat o dels voltants i 
persones aficionades per l’orni-
tologia i la fotografia que vénen 
de forma constant. L’Haizea 
m’explicava: 



“Hi ha sobretot gent afi-
cionada a l’ornitologia, 

gent aficionada a la foto-
grafia, que són assidus, 
si no venen cada setma-

na gairebé totes, però 
en percentatge no són la 
majoria, però sí que hi 

ha uns quants que venen 
sempre. 

Després hi ha moltes 
famílies, gent a passe-
jar, que no són tan en-
tesos però que vénen a 
conèixer l’espai natural. 
Molta gent amb els pris-
màtics, però d’una forma 

molt més aficionada, i 
molta gent del prat i dels 

voltants per passejar”. 

Em resulten desconcertants les 
paraules de l’Haizea. Com pot 
existir un espai natural tan ric 
en natura i en paisatges i que no 
sigui conegut molt més enllà de 
la comarca del Baix Llobregat i 

de la província de Barcelona? 

Em sembla impactant la des-
coneixença de la ciutadania 
d’aquest espai natural – una 
desconeixença de la qual jo 
també partia – quan el Delta 
del Llobregat té tants aspectes 
naturals per destacar, dels que 
jo destacaria la conservació 
de les zones humides, ja que 
és una de les zones humides 
més importants de Catalun-
ya, l’existència de més de 350 
aus i el punt estratègic del del-
ta per la ruta de les aus migra-
tòries i el fet de formar part de 
la Xarxa Natura 2000 per l’exis-
tència d’hàbitats i organismes 
propis d’ambients aigualosos 
i costaners i el fet d’albergar 
una gran diversitat de plan-
tes amenaçades a Catalunya. 

Aquests serien els valors na-
turals que doten el Delta d’un 
gran interès ecològic i pai-
satgístic ofert per la diversi-
tat de paisatges i hàbitats que 
amaga. Tot un seguit de va-
lors naturals en els quals ens 
endinsarem a continuació.

Inicio la ruta dels espais na-
turals del riu passant pel costat 
del mirador de Cal Lluquer, el 
primer mirador que hi ha en la 
zona i també el més pobre en 
paisatge, ja que es troba molt 
llunyà als estanys i a la des-
embocadura. Un llarg camí de 
sorra amb canyissars i arbres 
marquen la ruta cap a la des-
embocadura, junt amb el tram 
final del riu paral·lel al camí. 

El camí sembla infinit, no s'en-
treveu el seu final, però ofereix 
petites desviacions que s'en-
dinsen als estanys i els aguaits 
de la zona i, cada pocs metres 
hi ha miradors des de diferents 
punts del Delta. 

A mà dreta s'observa una pla-
na plena de canyissars amb el 
constant vol dels avions per so-
bre, i a mà esquerra s'observa 
la depuradora i la dessalinitza-



dora del Baix Llobregat a l'al-
tra banda del riu. Aquestes són 
les vistes que s'obtenen des del 
mirador de Cal Malet, un mi-
rador com tots els altres: una 
estructura de fusta amb unes 
escales de caragol que con-
dueixen al balcó d'observació.

Al mig de la plana deltaica 
sembla inexistent tota l'altera-
ció humana del voltant, et sents 
immers en un espai natural 
únic i tranquil – descomptant 
el brunzit constant dels avions, 
que acabes per adquirir com 
un soroll més entre els ocells – . 
Si més no, aquesta sensació 
marxa cada cop que pujo a un 
dels miradors de la zona, ja que 
les vistes elevades permeten 
entreveure al fons de la plana 
deltaica tota la urbanificació 
que rodeja el delta i les in-
fraestructures com l'aeroport, 
que resten naturalitat a l'espai. 

I és que en part és normal 
aquest mosaic de paisatges 
creat en el Delta amb les ac-
cions humanes que s'hi ha dut a 
terme amb els anys, començant 

pel simple fet de la urbanitza-
ció del seu voltant així com les 
carreteres que envolten i tra-
vessen el riu Llobregat. La xar-
xa viària que recorre el Baix 
Llobregat té 101 km d'autovies 
i d'autopistes i 249 carreteres, 
sent l'A-7, la N-340 i l'N-2 unes 
vies de gran ús pels habitants 
de la comarca, les quals resten 
a la riba dreta del riu Llobregat. 
A banda de la urbanització duta 
a terme al voltant del Delta, 
també han influït en l'estat de 
deteriorament projectes com el 
famós Pla Delta l'any 1994, que 
va ampliar el port i l'aeroport de 
Barcelona, que va forçar el des-
viament del riu i que va destruir 
nombrosos hàbitats per a la 
construcció d'infraestructures. 

Una de les conseqüències que 
es mostren en aquesta zona a 
causa del desviament del riu 
Llobregat és l'afectació parcial 
dels prats humits, jonqueres 
i de la pineda de Ca l'Arana i 
de Cal Tet. Si més no, com a 
compensació per moltes in-
fraestructures construïdes, 
en els espais naturals del riu, 
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es van incorporar l'Estany de 
Cal Tet, la platja dels Carrabi-
ners i el Semàfor, com a com-
pensació directa per la cons-
trucció de la dessalinitzadora.

Abandonant el camí de sorra 
i canyissars arribo a l'Aguait 
del Sabogal, des d'on es pot 
observar tot l'estany de Cal 
Tet. Un conjunt de fustes for-
men un estret camí que con-
dueix a una casa de fusta que 
resta tancada. Abans d'obrir la 
porta per descobrir l'interior 

d'aquella casa de fusta enmig 
d'aquell espai natural, em fixo 
en un cartell que prega silenci. 

La llum i els colors que vénen 
de l'estany formen una espè-
cie d'il·lusió òptica, és tan con-
trastat la foscor de dins de la 
casa de fusta amb la llumino-
sitat i acoloriment que entra 
per les finestres que donen a 
l'Estany de Cal Tet, que sem-
bla una gran pantalla de televi-
sió on emeten un documental. 

No hi ha ningú a l'observato-
ri, només s'escolten les piula-
des dels ocells i el moviment de 
les plantes amb el vent calorós. 
Em sento als bancs que abo-
quen a les immenses finestres 
que permeten treure el cap per 
observar tot l'estany i la mares-
ma de fons. Dues illes enmig 
de l'estany acullen el repòs de 
molts ocells aquàtics que nien 
o descansen en aquelles terres 
humides: cames llargues, per-
dius de mar, bernats pescaires... 

Entre tota la calma i l'essèn-
cia de tranquil·litat, sento com 
s'obre la porta i entren dues 
persones que semblen ser visi-
tants freqüents aficionats a l'or-
nitologia. La dona s'aboca a la 
finestra i fotografia l'estany des 
de diferents perspectives i l'ho-
me resideix assegut en un punt 
estratègic observant les aus 
amb uns prismàtics.

- Escolta – diu en veu 
fluixa l'home a la dona 
–Fotografia aquí, hi ha 
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ànecs cullerots nedant i 
allà al fons, on les illes hi 
ha algun corb marí si et 
fixes - continua l'home-. 

El cap verd, amb un bec llarg, 
i el cos blanc amb algunes ta-
ques marrons és el que carac-
teritza l'ànec cullerot, que neda 
tranquil·lament per l'estany.

Dins de les cases de fusta dóna 
la sensació d'estar en un parc 
natural apartat de la humanit-
zació i totalment protegit, l'am-
bient tranquil que es respira i 
la dinàmica d'observació que 
et fa estar una bona estona ob-
servant com neden i com es 
mouen les aus, et submergeix 
en un estat de calma etern. La 
veritat és que just en aquell 
instant d'observació dins dels 
miradors de casa de fusta és 
quan te n'adones del tresor que 
existeix tan a prop de casa i de 
la ignorància que tenies de la 
seva existència. I és que el Del-
ta del Llobregat és molt impor-
tant per a l'avifauna, ja que és 
un punt estratègic dins la ruta 

migratòria de la Mediterrània 
Occidental que uneix Europa i 
Àfrica. Per això, va ser declarat 
Zona d'Especial Protecció per 
a les Aus (ZEPA), perquè acull 
importants poblacions d'ocells 
d'interès comunitari prioritari. 

Recordo les paraules de José 
Garcia, de la fundació Depa-
na, quan m'explicava la gran 
importància que tenen les aus: 

"Hi ha més de 350 espècies 
d'aus descrites, això ve donat 

sobretot, per una banda per la 
diversitat d'hàbitats i ,per una 
altra banda, per la ubicació de 
la zona, que és estratègica en 
la ruta migratòria nord-sud. 

Una part important de les aus 
que cada primavera o que cada 
tardor fan la ruta entre el nord 
i el sud, entre Àfrica i el nord 
d'Europa, passen pel Medite-

rrani. 
Aleshores, com a la banda me-
diterrània queden molt poques 
zones humides d'aquestes ca-
racterístiques, en concret a la 
banda del litoral català, entre 
el Delta de l'Ebre i els aigua-

molls de l'Empordà, doncs en-
mig queda ubicat el Delta del 

Llobregat. 
Això vol dir que és una àrea 

molt important perquè puguin 
aturar-se a descansar aquestes 

espècies d'aus". 

Les vistes a l'estany de Cal Tet 
canvien des de l'observatori de 
l'aguait de Cal Tet, caminant 
per la passarel·la de fusta que 
condueix a l'observatori, hi ha 
tota una tanca de fusta que pro-
tegeix l'accés a l'estany, deixant 
alguns forats oberts per obser-
var durant el recorregut més 
espais naturals. L'observatori 
de l'Aguait de Cal Tet és idèn-
tic al de l'Aguait del Sabogal: 
uns finestrals immensos que 
mostren les vistes a les zones 
humides i uns bancs per seure 
i observar amb tranquil·litat. Si 
més no, aquest punt d'observa-
ció abraça més paisatge, ja que 
es veu tot l'estany de Cal Tet i, a 
més, tota la maresma.

L'últim punt d'interès que em 
queda per descobrir dels Espais 
Naturals del Riu és el mirador 

de la desembocadura, un es-
pai que em produeix molta 
curiositat de veure. 

El mirador de la Desemboca-
dura, com tots els altres, és de 
fusta i disposa d'unes escales 
de caragol que condueixen a 
dalt de tot. Un cop estic a dalt, 
el vent es comença a aixecar, 
per la proximitat al mar i l'ele-
vació del terra, però tot i així, 
l'experiència resulta exitosa. 

Des del Mirador de la Desem-
bocadura, es pot observar – 
com ja ho indica el nom – la 
desembocadura del riu, que 
com a conseqüència de les 
obres de desviament del da-
rrer tram del Llobregat, ara 
desemboca 2,5 quilòmetres 
més cap al sud a través d'una 
nova llera de 3,5 quilòmetres 
de llargada per uns 250 metres 
d'amplada. Si més no, la des-
embocadura continua sent un 
espai interessant per observar 
i més des d'una torre alçada 
que mostra com l'aigua dolça 
del riu es barreja amb l'aigua 
salada del mar. A mà dreta es 



veu la platja de Ca l'Arana que 
resta més o menys inundada 
i on habiten moltes espècies 
d'ocells limícoles com els xa-
tracs, flamencs, ànecs blancs i 
una gran concentració de ga-
vina corsa, l'espècie d'au més 
característica del Delta, pel seu 
perill d'extinció i per la seva 
reubicació al Delta després de 
molt temps. 

Les vistes a la platja de Ca l'Ara-
na em semblen un dels molts 
altres tresors que amaga el Del-
ta, ja que és una platja tancada 
a les persones i que, per tant, 
permet a moltes espècies viure 
en un espai natural tranquil.
La sensació que m'emporto 

dels Espais Naturals del Riu 
és la proximitat a la natura i la 
perfecta adaptació de l'humà 
en aquest espai natural amb la 
protecció dels estanys i les ma-
resmes per evitar l'alteració de 
medi ambient. La possibilitat 
d'estar observant el compor-
tament de les aus i de la fauna 
aquàtica que hi ha als estan-
ys des dels punts d'observació, 
permet connectar amb la natu-
ra i descobrir tot sobre l'hàbitat 
de la fauna. 
Els aiguamolls del Delta del Llo-
bregat ofereixen la possibilitat 
d'observar una varietat d'ocells 
realment extraordinària amb la 
particularitat que, a diferència 
de les altres zones humides del 

país, són a una distància mí-
nima d'un enorme conjunt de 
població humana.

El contrast de la vegetació aco-
lorida de l'exterior amb la fos-
cor que hi ha dintre del punt 
d'observació dona la sensació 
d'estar mirant un documen-
tal a la pantalla d'un cinema, 

creant aquesta il·lusió òptica 
pels grans finestrals que mos-
tren les vistes exteriors i els 
piulegis dels ocells. Aquí dins 
desapareixen els brunzits dels 
avions i el paisatge no sembla 
gens maltractat, ja que en el cor 
del Delta és on resideixen els 
espais especials com aquest.

La Ricarda: Patrimoni cultural 
que ens remunta al s.XIX

Un cop descoberts tots els 
llocs d’interès ambiental que 
albergava la reserva dels Espais 
Naturals del Riu, em dirigeixo a 
la reserva que resta al costat, la 
reserva de la Ricarda i la Pineda 
de Can Camins. El camí de tor-
nada al punt d’informació “La 
Porta del Delta” em resulta bas-
tant llarg i feixuc, el llarg camí 
de sorra resseguit per canyissars 
sembla que no tingui fi, penso 
mentre camino. Quan arribo al 
punt d’informació, veig l’Hai-
zear, qui ens fa un senyal amb 
la mà indicant que ens acostem.  

"Al final quina ruta heu 
fet? La verda o la verme-
lla?" -pregunta l'Haizea- 

"Hem fet les dues, no po-
díem marxar deixant part 
dels espais per descobrir" 
- somric mentre ella riu -.

Marxo contenta d'haver desco-
bert tots els espais que amagava 
el Delta en aquella reserva i em 
dirigeixo directa a l'espai natu-Mirador de la Desembocadura/ GEORGINA SALOMÓN



ral de La Ricarda, al qual s'acce-
deix per un camí a mà esquerra 
del punt d'informació del Delta. 

Aquest camí no amaga des-
viacions amb petits descobri-
ments, sinó que el camí és tot 
recte i envoltat de camps de 
conreu fins a arribar al seu fi-
nal, ubicat a la platja. Al fi-
nal del camí que travessa els 
camps, s'entreveu la platja: el 
color blau marí del mar, blau 
clar del cel i els colors cafè de 
la sorra conformen el paisatge 
que actua com a meta del camí. 

Després del camí a peu, em 
trobo amb el Mirador de la 
Bunyola, un mirador que es-
tructuralment no destaca d'en-
tre els altres – escales de cara-
gol construïdes amb fusta que 
condueixen al seu cim – però 
que les vistes que ofereix, es 
desmarquen d'entre les altres: 
les primeres vistes i més pro-
peres són les del mar, bellugat 
i amb onades, amb la platja de 
Ca l'Arana més propera que en 
la Torre de la Desembocadu-
ra. La tranquil·litat des d'aquí 
a dalt és plaent, és satisfactori 
observar les espècies del Del-

ta vivint en calma en zones 
de prohibit accés als visitants.

Els dos tresors que alberga 
aquesta zona són l’estany de la 
Ricarda i l’estany de la Maga-
rola, localitzats un al costat de 
l’altre, però sent el primer el 
més fascinant, per la seva major 
grandària. L’atractiu d’aquest 
espai natural és l’observació 
aèria que ofereixen els diferents 
miradors ubicats en el terreny, 
a diferència dels Espais Natu-
rals del Riu on l’encant residia 
en la proximitat als hàbitats i 
a les espècies de fauna i flora.

Deixant enrere el Mirador de la 
Bunyola i quasi arribant a peu 
de platja, descobreixo un edifi-
ci antic i deteriorat que em fa 
remuntar al segle XIX. La casa 
conserva les parets laterals amb 
finestres i portes que donen ac-
cés al seu interior, i el color gris 
quasi negre, provocat pel pas 
dels anys, s'apodera de les pa-
rets de l'edifici. Em trobo dins 
de la casa i situada mirant cap 
al mar: l'interior de l'edifici de-
teriorat, amb el terra enrajolat 

i trencat, m'obliga a desviar 
la mirada cap a les finestres, 
l'únic pas de llum i de color que 
adorna l'edifici antic i destruït. 

La caserna dels Carrabiners 
va ser construïda per a con-
trolar el contraban i per a 
vigilar la costa i en èpoques 
passades el cos de carrabiners 
va participar en el salvament 
de molts vaixells i persones. 
Aquest antic edifici va ser res-
taurat per l'empresa Aigües 
Ter Llobregat com a mesura 
de compensació per la cons-
trucció de la dessalinitzadora 
ubicada a la desembocadu-
ra del riu al mar. Sense dub-

Caserna dels Carrabiners/ 
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te, la caserna dels Carrabiners 
encara conservada és un dels 
espais que dota de patrimoni 
cultural el Delta del Llobregat. 

El conjunt de masies i edificis 
arquitectònics que hi ha, donen 
importància cultural al Delta, 
junt amb alguns tresors que 
guarda el delta com jaciments 
arqueològics de primer ordre, 
restes de vaixells sota la plana 
deltaica, àmfores pel comerç 
de vi i oli, ceràmiques de rutes 
iberoromanes al Mediterrani, 
etc. Mentre observo les restes 
arquitectòniques de l'edifici en-
tenc la importància que recal-

cava l'Helena del Pozo, tècnica 
de Medi Ambient a l'Ajunta-
ment del Prat, en el fer de donar 
a conèixer els valors patrimo-
nials del Delta amb les activitats 
escolars que organitzen des del 
programa "Apropa't al Delta".

L’Antiga Caserna dels Carra-
biners em deixa meravellada, 
però ràpidament descobreixo 
el Mirador del Semàfor, un al-
tre edifici antic tocant mar que 
fa recordar al segle XIX. Una 
immensa casa amb infinitats 
de finestres destaca entre l’es-
planada de canyissars que són 
travessats per un pont de fus-

ta que condueix a l’entrada de 
l’edifici, després d’uns quants 
metres de caminada. El llarg 
pont de fustes travessa la porta 
d’entrada a l’edifici  fins a la part 
posterior de la casa situada al 
costat del mar. La passera però, 
no acaba aquí, sinó que aques-
ta s’eleva i s’encorba fins a arri-
bar a la part superior de l’antic 
edifici. La benvinguda al Mira-
dor del Semàfor és realment es-
pectacular, qui s’imaginava que 
enmig del Delta trobaria una 
construcció arquitectònica tan 
peculiar. Des de les finestres 
laterals de la casa, m’és possi-
ble observar el petit estany de 
la Magarola gairebé al costat i, 
llunyanament, entreveig l’es-
tany de la Ricarda, al qual les 
vistes no són gaire exitoses.

L'edifici del Semàfor va ser 
construït l'any 1887 per tal de 
regular el trànsit marítim, ja 
que els guardes que residien 
a l'edifici tenien la funció de 
comunicar-se amb senyals de 
llum amb el castell de Montjuïc 
per avisar de possibles inci-
dències. L'empresa Aigües Ter 

Llobregat – com en el cas dels 
Carrabiners – van consolidar 
l'edifici per compensar la cons-
trucció de la dessalinitzadora, 
esmentada en casos anteriors.
Després de la remuntada al segle 
XIX amb els dos edificis antics 
conservats, marxo cap a la Pine-
da de Can Camins amb bones 
impressions. Tot i ser una zona 
molt llunyana de les zones hu-
mides i la natura, és gratificant 
descobrir més secrets amagats 
del Delta, el qual m'acaba de 
mostrar un altre tresor: la con-
servació del patrimoni cultural.

Semàfor/ GEORGINA SALOMÓN
Semàfor/ GEORGINA SA-
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Després del feixuc recorre-
gut a peu pels espais naturals 
propers al Prat del Llobregat, 
em resten per recórrer molts 
més quilòmetres per arribar 
a la Pineda de Can Camins. 

El recorregut fins a la pineda 
és impactant, ja que en mirar 
a la banda esquerra el paisat-
ge és purament natural – amb 

camps de conreu i l'estany de 
la Ricarda – però, en canvi, en 
desviar la mirada cap a la dre-
ta, les principals vistes ofertes 
són les de l'aeroport del Prat. 

Els avions tornen a passar a 
poca alçada per sobre meu i 
el brunzit constant dels seus 
motors em fan recordar que el 
Delta del Llobregat es troba al 

mig de tota la humanització.

Al final del camí hi ha un altre 
punt d’informació de la Porta 
del Delta, però en aquest cas 
no m’acosto a preguntar, ja que 
el meu objectiu principal és vi-
sitar la Pineda de Can Camins. 

Un conjunt de pinedes, situa-
des una al costat de l’altre con-
formen aquest extens recinte 
a peu de platja.  Primerament, 
em trobo amb una acumula-
ció menor de pins i amb al-
gun pou pel camí, però ràpi-
dament la pineda es fa més 
tancada i hi abunden arbustos 
mediterranis com el llentis-
cle, el fals aladern i l’arç blanc. 

A mesura que m’endinso a la 
pineda el cant dels ocells és 
més fort i, d’entre ells, desta-
quen els de la mallerenga car-
bonera, el raspinell i el pit-roig. 

Seguint el camí em trobo amb 
reredunes i una jonquera de 
jonc marítim amb una bassa 
petita abans d’arribar a la pla-
tja, que és el final de l’itinerari. 

Aquest espai és un bon espai 
per a perdre’s una bona esto-
na i seure a escoltar el cant 
alegre dels ocells, és per això 
que és un espai on el sentit 
més potenciat és el de l’oïda. 

La Pineda de Can Camins és 
un paratge representatiu del 
Delta, ja que alberga pinedes 
de pi pinyer sobre dunes, que 
són de les millors conserva-
des del litoral de Catalunya 
i, per aquest motiu i perquè 
hi queden pocs espais amb 
aquestes característiques, 
aquestes pinedes que carac-
teritzen el Delta, han estat de-
clarades de conservació prio-
ritària per la Unió Europea. 

A més de la seva importàn-
cia de conservació, la Pineda 
de Can Camins és caracte-
rística pel modelatge que ha 
fet el vent sobre els arbres, ja 
que a causa de les ventades 
de costa, els arbres han ad-
quirit una forma torçada cap 
endins de la península.

La Pineda de Can Camins: el cant dels 
ocells i el modelatge del vent

Pineda de Can Camins/ GEORGINA SALOMÓN



El matí als Espais Naturals del 
Riu ha estat com aquells viat-
ges exprés en què cada minut 
compte per complir l’objectiu 
de marxar veient-ho tot. En el 
cas del Delta, com és un tresor 
natural ubicat al mig del Baix 
Llobregat i de tota la metròpo-
lis, és possible retornar un altre 
dia per descobrir els paisatges 
que acull l’indret de Viladecans.

Fa un dia solejat i encara més 
calorós que el primer dia de vi-
sita al Delta. Torno a sentir la 
mateixa sensació que l’últim 

cop a mesura que m’aproxi-
mo als espais naturals i, alho-
ra, a l’aeroport, on aquest cop 
veig l’enlairament dels avions, 
en comptes dels aterratges. 

Des del pàrquing veig enlai-
rar-se els avions, amb el detall i 
la proximitat de l’altra banda de 
l’aeroport. Amb la càmera de 
fotos, aigua i un mapa, em di-
rigeixo per un camí de sorra a 
la reserva natural del Remolar 
– Filipines. Aquest ambient na-
tural rep el nom de la maresma 
de les “Filipines” o “Coto Àfri-

ca”, fent referència als llocs pa-
radisíacs que són plens d’ocells.

El primer punt d’interès que em 
trobo és el mirador Reguera Sa-
labrosa, des d’on obtinc una vista 
panoràmica de la reserva i dels 
espais naturals que la confor-
men: jonqueres, prats humits, 
pinedes, canyissars, estanys li-
torals... Des d’aquest mirador 
s’observa la maresma de les fi-

El Remolar - Filipines

lipines, el Braç de la Vidala que 
condueix a l’estany del Remolar, 
i la riera de Sant Climent a mà 
dreta, la qual arriba fins al mar. 

Recorrent a peu el camí paral·lel 
al braç de la Vidala i a la Riera de 
Sant Climent, arribo a l’observa-
tori de la Bassa de les Pollancres. 

Un camí de sorra condueix a 
una casa de fusta que dóna pas 

II: Un racó exòtic 
i humit del Delta 
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a l’observatori de la maresma 
de les Filipines. En aquest ins-
tant hi ha vàries persones, ob-
servant la natura, que semblen 
aficionats a l’ornitologia i a la 
natura, pels seus comentaris: 

“Les maresmes són zones 
de reproducció i d’ali-

mentació de moltes aus 
migratòries, i és per això 

que hi ha tantes”. 

La veritat és que és cert, aquest 
espai natural alberga tantes zo-
nes humides, que és impossi-
ble no veure-hi conjunts d’aus 

aquàtiques a qualsevol lloc. 
I és que, pel que respecte a la 
fauna del delta, hi habiten més 
de 350 espècies d’aus, 30 espè-
cies de mamífers, 20 espècies 
d’amfibis i rèptils, 17 espècies 
de peixos, 38 espècies de pa-
pallones diürnes, més de 220 
espècies de papallones noc-
turnes, unes 230 espècies d'he-
teròpters, 20 espècies d'odo-
nats, i 22 espècies d'ortòpters, 
segons dades extretes del Con-
sorci del Delta del Llobregat.

La increïble experiència en 
aquest observatori es veu acla-
parada per les vistes que ofereix 

l’observatori de la Maresma. 
L’aguait de la Maresma es troba 
envoltat de vegetació amb espè-
cies com l’ensopeguera, el can-
yís i la salicòrnia arbustiva. Les 
vistes que ofereix l’observatori 
mostren un paisatge d’aigües 
poc profundes  i relativament 
poblades d’espècies com ànecs, 
els martinets blancs i, de vega-
des, s’hi pot  veure algun flamenc.

Després de la visita a aquest 
espai natural, descobreixo un 
altre tresor que amaga el Delta 
del Llobregat en aquesta reser-
va natural: les zones humides. 
El Remolar – Filipines és un 
dels espais que alberga més zo-
nes humides, és més, hi abun-
den més els espais d’aigua que 
els de sorra, a diferència de les 

altres reserves. Si més no, la 
reserva amaga aquest paisatge 
que crea la reserva amb les zo-
nes humides presents: el braç 
de la Vidala, la Maresma de les 
Filipines, l’Estany del Remolar i 
la Riera de Sant Climent. De fet, 
a Viladecans és on resideixen 
bona part dels estanys i de les 
zones de maresme que resten al 
delta, sent un total de 36 hec-
tàrees els espais que ocupen. 

Les zones humides són un 
dels elements més destaca-
bles, ja que actualment el Del-
ta és una de les últimes zones 
humides de Catalunya i, tot 
i ser de les més importants, 
només en queda el 2% dels ai-
guamolls originaris en la zona.

Bernat Pescaire / Archivo Natural Fo-
tográfico

Bec Planer / Digital Natura
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III: Espiant la fauna

La Murtra i la Pineda de la 
Maiola

Acomiadant-me de l’espai na-
tural Remolar- Filipines, que 
tan bocabadada m’ha deixat, 
prenc rumb cap a la reserva de 
la Murtra, que és la zona del 
Delta més allunyada de l’aero-
port. Torno a ser a peu de pla-
tja, en aquesta reserva el camí 
s’empren del mar cap a l’inte-
rior i és molt més petita que les 
altres visitades fins al moment. 

El principal punt d’interès que 
alberga aquesta zona és l’es-

tany de la Murtra, un estany 
amb forma allargada i estreta 
i amb desembocadura al mar.

Inicio l’itinerari cap a l’inte-
rior de la reserva per un camí 
que rodeja terrenys de con-
reu i de pastura, fins a arribar 
al primer observatori. Aquest 
punt d’observació em crida 
l’atenció perquè no segueix la 
mateixa estructura que els al-
tres – disposats en una casa 
de fusta que mitjançant fines-
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tres es mostra l’exterior – sinó 
que en aquest cas hi ha unes 
tanques de fusta que rodegen 
l’estany, per tal de protegir-lo, 
amb petits forats rectangulars, 
col·locats a diferents alçades 
per a aproximar el cap per allà 
i poder contemplar l’estany.  

Aquest observatori no m’im-
pacta tant com els altres, ja que 
la visió és bastant limitada, ja 

que no s’obté una vista panorà-
mica, i és més difícil observar 
les espècies d’aus. Si més no, 
també em provoca certa curio-
sitat aquest tipus d’observato-
ri, ja que dóna la sensació que 
l’alteració humana en aquests 
espais és encara menor, i que 
es pot espiar els animals que 
hi habiten amb total discreció. 
Les vistes des del primer ob-
servatori, tot i així, són mag-

nífiques: una part del camí 
llarg i estret que ressegueix 
l’estany, envoltat per canyís, 
i amb la presència d’espècies 
com el cabusset, la fotja, la po-
lla d’aigua o l’ànec collverd. 

Seguint el camí que recorre l’es-
tany, arribo a una segona pan-
talla d’observació. Unes fuste-
tes clavades sobre les plantes 
condueixen a una tanca de fus-

ta rectangular i bastant petita – 
ja que només cobreix una part 
de l’estany – on hi ha un forat 
llarg i rectangular enmig de la 
tanca que permet observar la 
fauna i el paisatge des d’un altre 
punt de l’estany de la Murtra. 

Des d’aquesta pantalla d’ob-
servació, la vista és més am-
plia degut a l’estructura de la 
tanca, i s’observa l’estany des 
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d’una altra perspectiva i s’en-
treveu a l’altra banda de l’es-
tany algunes pinedes i camps 
de conreus. El cinturó de 
plantes aquàtiques va desapa-
reixent i comença a donar pas 
als camps de conreu de la zona.

El tresor descobert en aquesta 
reserva natural és la proximitat 
a la naturalitat de la natura. El 
més apassionant d’aquest espai 
és la discreció amb què es per-
met observar els hàbitats natu-
rals i les espècies existents en 
ells, ja que amb els petits forats 
habilitats a les tanques de fusta, 

es permet espiar el comporta-
ment dels animals en el seu hàbi-
tat sense cap alteració humana. 
Després de descobrir tants tre-
sors en els espais naturals del 
Delta del Llobregat, torno a re-
flexionar sobre com no podia 
conèixer tots aquests valors na-
turals que amaga el Delta abans, 
com podia viure tan a prop 
d’aquest espai i no tenir idea de 
la riquesa d’hàbitats que hi ha. 

Amb aquesta reflexió compar-
teixo la mateixa opinió que 
l’Helena del Pozo, de l’Ajun-
tament del Prat, qui comenta: 

“hi ha molta gent que 
tot i haver viscut tota la 

vida aquí al Prat, quan els 
convidem a conèixer els 

espais naturals se sorpre-
nen perquè ni s’ho ima-
ginaven així, no havien 

estat mai”.

L’última pantalla d’observació 
es troba a l’altra banda de l’es-
tany, però a la mateixa alçada 
que la primera pantalla esmen-
tada. Aquesta última panta-
lla està localitzada a la pineda 
de la Maiola, una altra pine-
da del Delta – igual que la Pi-
neda de Can Camins – que 
dota d’importància el Delta. 

La Pineda disposa d’un sota-
bosc ric en exemplars de llen-
tiscles, jonqueres i restes de 
dunes quasi tocant la platja. 
La importància que rep aques-
ta pineda és la mateixa que la 
de Can Camins, que són pi-
nedes de pi pinyer protegi-
des pel seu interès comunitari. Tortuga de Florida / Apropa't al Delta

Ànecs Collverds/ Apropa't al Delta

Cabusset/ Archivo Natural Fotográfico

Ànec griset/ Apropa't al Delta
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Em dirigeixo a l’última reserva 
del Delta del Llobregat: les Bas-
ses de Can Dimoni. Per arribar a 
aquest espai és necessari agafar 
algun mitjà de transport, ja que 
estan situades al municipi de 
Sant Boi i, en concret, a la part 
superior de l’aeroport del Prat. 

Des d’aquest punt no veig so-
brevolar els avions a poca alça-
da, des d’aquí la tranquil·litat 
és major, igual que a la reser-
va de La Murtra, visitada an-
teriorment. El parc natural 

de les Basses de Can Dimoni 
es localitza al mig dels camps 
agrícoles de Sant Boi i l’existèn-
cia de zones humides sembla 
inexistent, per les petites di-
mensions que tenen aquestes.

La reserva consta de tres llacunes 
d’origen artificial que es troben 
situades al bell mig de la plana 
agrícola de Sant Boi de Llobre-
gat. Tot i ser basses molt petites, 
la seva conservació és molt im-
portant pels ardeids del Delta. 

L’itinerari pren inici per un 
camí de sorra que travessa la 
riera Roja, fins arribar a la pri-
mera i més gran de les basses. 
La bassa gran, o també ano-
menada “De França”, amb una 
forma quasi rodona, està ro-
dejada de plantes aquàtiques 
com canyissos i joncs, que res-
segueixen la seva forma i la se-
paren dels camps de conreu del 
voltant. A la primera llacuna es 
poden observar espècies com 
les fotges, els ànecs collverds, 
les polles d’aigua, tortugues....

Seguint la ruta arribo a un 
prat humit  amb petits joncs 
i on, al final, s’entreveuen les 
dues basses petites que con-
formen la reserva. Les dues 
basses es troben també envol-
tades de canyís i seguint cap 
a la dreta observo una zona 
inundable i d’interès pels ocells 
aquàtics que habiten l’espai.

La descoberta especial d’aquest 
espai és l’existència de tres peti-
tes basses enmig de tota la pla-
na agrícola de Sant Boi de Llo-

Les Basses de Can Dimoni

IV: Al centre 
de la plana agrícola
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bregat, ja que no és d’esperar 
descobrir aquestes zones humi-
des amagades entre canyissars. 

Si més no, el Delta del Llo-
bregat també és un espai im-
portant per la gran extensió 
dedicada als terrenys de cul-
tius, els quals constitueixen el 
Parc Agrari del Baix Llobre-
gat, que ocupa 3.332 hectàrees. 

El cultiu que ocupa més ex-
tensió  és el de la carxofa, 
l’aliment més venut als mer-
cats de pagès que es fan a 
Sant Boi de Llobregat, tot i 
que també hi ha una gran 
varietat de conreus d’horta. 
D’altra banda, sòls sorrencs 
de Gavà afavoreixen el cul-
tiu d’espàrrecs, cebes, porros, 
pastanagues, entre d’altres.

Després de la redescoberta 
del Delta del Llobregat – una 
redescoberta perquè he desco-
bert un altre Delta diferent del 
que jo coneixia – deixo enrere 
l’espai natural amb una gran 
satisfacció i gratitud. El meu 
objectiu de descobrir els espais 
màgics que amaga el Delta, s’ha 
complert, tot i el pessimisme i 
el dubte inicial per descobrir 
un espai natural en un lloc en-
vaït per grans infraestructu-
res i per alteracions humanes.

M’ha sorprès positivament 
l’existència d’hàbitats tan rics, 
el mosaic de paisatges que con-
formen el Delta, i la presència 

d’espècies de fauna i flora tan 
especials i úniques. Però, no 
obstant això, el que més m’ha 
sorprès de tot és l’existència 
de tants valors naturals entre 
tanta urbanificació i grans in-
fraestructures. No m’esperava 
que dins del Delta del Llobre-
gat hi hagués tants espais natu-
rals per destacar i visitar.  I és 
que el Delta acull una vegeta-
ció molt valuosa, amb 20 hàbi-
tats naturals d’interès europeu, 
3 dels quals són d’interès prio-
ritari, per tal de conservar-los, 
i també s’han detectat 23 es-
pècies diferents d’orquídies.

Els tresors que amaga 
el Delta del Llobregat
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He descobert tants espais des-
tacables dins del Delta del Llo-
bregat, començant per l’existèn-
cia de les zones humides, que 
doten d’importància al Delta, 
continuant per la presència 
d’aus migratòries importants, 
que estableixen com a ZEPA 
(Zona d’Especial Protecció per 
a les Aus) algunes zones del Del-
ta, així com la importància de 
patrimoni cultural que aporten 
les masies i les construccions 
que es conserven en la zona.

El Delta del Llobregat és un es-
pai natural situat enmig de tota 
urbanificació del Baix Llobre-
gat, però que tot i ser una zona 
maltractada i alterada, un cop 
estàs als seus espais naturals, 
t’immergeixes dins d’un am-
bient màgic, un ambient on és 
possible observar la natura i es-
piar de ben a prop el compor-
tament de la fauna existent. I 
si és tan especial aquest espai, 
tot i trobar-se afectat per les ac-
cions humanes, en un futur ho 
serà encara més, ja que el Del-
ta del Llobregat té una carac-
terística molt important, que 

és que “degut a les característi-
ques climàtiques i geològiques, 
té una capacitat de recuperació 
increïble”, en paraules de José 
García de Depana. Aquesta ca-
racterística és molt important, 
ja que mirant cap al futur, per-
met pensar en el Delta com en 
una zona natural totalment re-
cuperada i encara més màgica.

Si més no, aquesta visió posi-
tiva ha d’anar acompanyada 
també de la disminució o atu-
rament de les construccions 
en terres naturals de la desem-
bocadura del Llobregat, ja que 
si es continuen ocupant zones 
del Delta per a la construcció 
d’infraestructures o autovies, 
no serveix de gaire que el Del-
ta tingui una capacitat de re-
cuperació exemplar. Aquest fet 
és difícil de preveure, ja que és 
complicat que un espai tan pro-
per a la civilització sigui intoca-
ble, tal i com comenta l’Helena 
del Pozo, tècnica de Medi Am-
bient de l’Ajuntament del Prat: 

“Des de la meva pers-
pectiva el que s’ha in-

tentat sempre és intentar 
fer compatible aquesta 
necessitat de l’espai per 

aquests usos amb el man-
teniment dels espais na-
turals.  Però també hem 
d’entendre que estem al 
mig de l’àrea metropoli-
tana i hi ha una població 
que necessita uns serveis 

als que hem de donar 
sortida”. 

Tot i així, moltes de les neces-
sitats de la població han es-

tat satisfetes i possiblement, si 
haguéssim de respondre a to-
tes les demandes que es fan, 
no quedarien restes del Del-
ta del Llobregat. És per això, 
que des del meu punt de vis-
ta veig necessari que es deixi 
descansar ja el Delta i que es 
doni pas a la seva recuperació.

El Delta del Llobregat ha per-
dut moltes zones naturals per 
plans de construcció en la zona, 
i ha patit moltes conseqüències, 
però tot i això, continua sent 
un espai digne de visitar i amb 
un fort atractiu ambiental i tu-
rístic. Es tracta d’un espai que 
alberga hàbitats tan diferents, 
que per això té interessos tan 
diferents. El Delta és un tresor 
pels amants de la fotografia, ja 
que hi ha un mosaic de paisat-
ges espectacular, també ho és 
pels aficionats a l’ornitologia, 
perquè es poden observar les 
aus de ben a prop i en un am-
bient calmat, també és un tre-
sor pels apassionats a les cami-
nades i les excursions a parcs 
naturals i, a més, també té un 
cert interès per aquells que els 
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agraden les restes històriques 
i les construccions antigues. 

És paradoxal que el Delta del 
Llobregat sigui un espai tan des-
conegut per part de la població 
i pels mateixos habitants del 
Baix Llobregat, amb la quantitat 
de valors naturals que el fan un 
lloc imprescindible de visitar. 

Es tracta d’un espai natural que 
no es dóna a conèixer i de què 
no s’extreu tot el potencial que 
aquest té, però sí que és cert 
que si es donés més a conèixer, 
potser s’explotaria massa i per-
dria aquesta essència màgica i 
tranquil·la, per convertir-se en 
un atractiu turístic. Aquesta re-
flexió la comparteixo amb la in-

formadora de La Porta del Del-
ta, Haizea, qui em va comentar 
el respecte que li fa promocio-
nar més el Delta per por que 
es perdin els espais naturals: 

 “A mi em dóna una mica 
de respecte que es faci 

més promoció, perquè els 
espais naturals són molt 

reduïts. T’adones que 
cada cop ve més gent i 

jo tinc una mica de con-
trovèrsia, perquè d’una 
banda em xoca que això 

estigui tan a prop de Bar-
celona i que no sigui tan 
conegut, però per l’altra 

banda, em preocupa que 
vingui més gent. 

Jo marxo del Delta del Llobre-
gat amb una visió entre dues 
aigües, ja que comparteixo 
bastant la reflexió de l’Haizea, 
ja que la meva descoberta al 
Delta ha estat totalment ines-
perada però molt enriquidora, 
no m’imaginava pas tot el que 
alberga el Delta dins dels seus 
espais. Visc a menys de 20 ki-
lòmetres de distància del Delta 
i passo cada dia pel seus vol-
tants amb el cotxe, i desconei-
xia totalment tota la importàn-
cia i tots els tresors que aquest 
espai amaga. No obstant això, 
també m’espanta que s’incre-
menti el turisme en la zona, 

però és per això, que consi-
dero que seria necessari in-
formar més sobre el Delta del 
Llobregat no només des del 
punt de vista turístic, sinó fent 
consciència que és un espai 
maltractat i sensible, del que 
s’ha de fer un ús responsable.

Ara que he descobert el veri-
table Delta del Llobregat, me’l 
miraré diferent cada cop que 
passi pels seus voltants, en 
parlaré positivament d’ell, el 
recomanaré i, sobretot, hi tor-
naré. La meva redescoberta 
del Delta ha estat victoriosa i 
ara puc dir que conec el Delta 
del Llobregat i que sé la gran 
importància que aquest té. 

Part desembocadura/ Georgina Salomón


