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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/45035/2022 DOCUMENT NÚM. 465644/2022

ÀREA Grups Polítics

UNITAT Esquerra Republicana de Catalunya

MOCIÓ. PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL

MOCIÓ PER L'ELABORACIÓ D'UN PLA DE REHABILITACIÓ, CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ 
DE LA LLERA DEL RIU LLOBREGAT DE LA NOSTRA CIUTAT

El 24 de març d'enguany i com cada any, les entitats que conformen els Padrins del Riu i 
d'altres entitats vinculades a la conservació del medi ambient a la nostra ciutat van promoure la 
celebració del Dia Mundial de l'Aigua apropant-nos a la relació complexa del riu Llobregat a 
l'Hospitalet.

Entre altres activitats es va presentar l'audiovisual "TERRApolis, la Marina" on es visualitza la 
situació actual de la nostra llera, alhora que es reivindica l'enorme valor ambiental d'aquest 
espai. També es va presentar un manifest.

El riu Llobregat a l'Hospitalet ha estat vinculat històricament amb el món agrari, i es perd d'ençà 
que bona part de la ribera del Llobregat i les terres de la Marina varen ser agregades a 
Barcelona el 1920 per fer-hi un Port Franc que mai no es va construir.

Posteriorment, tant l'Hospitalet com Barcelona han donat l'esquena al riu Llobregat, en tant que 
va deixar de ser font de beneficis econòmics. Durant la segona meitat del segle XX la llera i el 
seu entorn van passar a ser un abocador, insalubre i menystingut; una claveguera on abocar 
deixalles i residus. Som hereus, per tant, d'aquest imaginari del Llobregat com a lloc marginal i 
de les seves aigües com a brutes i contaminades. Després d'un segle de la seva pèrdua i de la 
intensiva industrialització i urbanització de tota l'àrea, assistim a un període on s'obren 
oportunitats per capgirar aquesta situació d'oblit.

Ens cal explorar totes les eines i recursos disponibles, per retornar el valor d'aquest espai com 
a valor d'identitat, valor històric i patrimonial però també com a font de valor ecològic i de 
preservació dels espais naturals.

El coneixement científic que han desenvolupat les entitats vinculades a la preservació 
d'aquesta zona, ens acosta a l'ecosistema fluvial del Llobregat i al seu estat. La biodiversitat de 
la ribera, la recuperació de la llera del riu i la neteja de les aigües és clau i punta de llança per 
la seva recuperació comunitària.

L'ecosistema del delta ha rebut el reconeixement de zona protegida i la seva defensa ciutadana 
s'ha demostrat ferma, per exemple, amb la resposta a la recent amenaça de l'ampliació de 
l'aeroport. Consolidar els Espais Natural del Delta es pot traduir en expandir-los riu amunt, 
estenent l'àrea de protecció cap a les poblacions de L'Hospitalet i Cornellà.

El nostre tram de riu en aquests moments manté unes condicions prou dignes de preservació 
sota el control d'altres administracions, especialment l'Àrea Metropolitana de Barcelona. És un 
espai on s'acumulen molts serveis i vies de comunicació que el fan especialment 
desnaturalitzat. A més, el bosc de ribera que s'ha aconseguit estabilitzar, pateix la presència de 
la canya que, malgrat els esforços realitzats des de fa anys, està en expansió i només es pot 
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controlar en petits espais. Tot això és en part compartit per moltes zones de la part baixa del riu 
que corresponen als municipis veïns.

El riu Llobregat no és un riu mort. És una rica àrea mediambiental i forma part d'un corredor 
biològic d'aus i altres espècies (zona ZEPA), d'unes 500 espècies animals fan servir aquest 
espai. D'altra banda, aquest espai forma part de la rica història agrícola i rural de la nostra 
ciutat i un valuosíssim espai natural en l'actualitat.

Si l'administració de la ciutat ha fet seus els Objectius per a un Desenvolupament Sostenible, 
aquests han de ser acceptats en la gestió municipal.
Cal doncs incrementar les accions per revitalitzar i protegir el nostre tram de riu i la nostra llera 
per tal de conservar la riquesa natural minsa que tenim i contribuir a promoure el coneixement i 
reconeixement de la nostra ciutadania en vers el riu que en dona nom a la ciutat.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

ACORDA

PRIMER.- Instar a l'equip de govern i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona a millorar la neteja i 
conservació de l'espai fluvial.

SEGON.- Instar a l'equip de govern a millorar efectivament l'accés a la llera del riu des de la 
ciutat i mantenir en condicions el camí del riu que en permet l'accés.

TERCER.- Instar a l'equip de govern a fer efectiu el desmantellament dels abocadors 
incontrolats que periòdicament apareixen a la vora del riu.

QUART.- Establir un Pla de preservació acústica del silenci mínim per les aus i altres animals 
que viuen o pernocten a la llera del riu, actuant sobre les infraestructures que generen els 
sorolls.

CINQUÈ.- Instar a l'equip de govern a promoure un pla de coneixement de la ciutadania sobre 
la història i el present del riu a través de les entitats que hi treballen.

SISÈ.- Impulsar l'oficina Canvi Climàtic i reforçar el servei de Medi Ambient amb personal i 
recursos suficients per impulsar polítiques contra el canvi climàtic i de sostenibilitat.

SETÈ.- Donar trasllat de la moció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de 
Barcelona, l'Agència Catalana de l'Aigua, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la 
Saboga, a la Xarxa l'Hospitalet Escoles Sostenibles i els padrins del riu.
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