
 
 

Op102. Recuperació social i ambiental de l’espai fluvial del riu Llobregat 
en el tram metropolità 
 
MUNICIPIS 
Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, el Papiol, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, 
Molins de Rei, Santa Coloma de Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet i el Prat de Llobregat 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’any 2011 van finalitzar les obres corresponents als grans projectes que s’han anat realitzant 
al Llobregat els darrers anys i que han permès posar en valor l’espai fluvial del tram metropolità 
del riu. Aquest espai recuperat ambientalment i socialment s’ha anomenat Parc Riu Llobregat.  
 
El tram final del riu, tot i ser un eix vertebrador del territori i donar nom a la comarca, durant 
anys va quedar oblidat per la ciutadania. Per tal de revertir aquesta dinàmica negativa, l’any 
2006 es va constituir el Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat, integrat 
per diferents entitats i liderat per l’AMB, i des d’aleshores s’han fet diferents actuacions per 
millorar aquest espai. 
 
El Parc Riu Llobregat s’entén, doncs, com una infraestructura ecològica que té camins a 
ambdós marges del riu per a vianants i bicicletes des del pont del Diable fins a la 
desembocadura al mar. En aquest recorregut s’inclouen passos transversals, accessos als 
municipis riberencs i connexions amb el transport públic. Es tracta d’un espai d’oportunitat 
accessible, amb un paisatge complex de gran riquesa i biodiversitat que, a més a més, compta 
amb elements de patrimoni històric i amb destacats punts d’interès. 
 
Aquest any 2013, l’AMB continuarà invertint i treballant per tal de promocionar aquest espai 
verd metropolità i fer del Llobregat un riu per a les persones. 
 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.parcriullobregat.cat 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Antoni Farrero Compte, coordinador d’Espais Fluvials i Projectes Especials de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

 

http://www.parcriullobregat.cat/

