
 

39. Recuperació social i ambiental de l'espai fluvial del riu 
Llobregat en el seu tram metropolità 
 
MUNICIPIS 
Martorell, Castellbisbal, Sant Andreu de la Barca, el Papiol, Corbera de Llobregat, 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 de Llobregat i el Prat de 
Llobregat 
 
TITULAR  
L'any 2011 van finalitzar les obres corresponents als grans projectes que s'han anat realitzant 
des de l'any 2006 i que han permès posar en valor l'espai fluvial del tram metropolità del riu 
Llobregat. Aquest espai recuperat ambientalment i socialment, de més de trenta quilòmetres, 
es defineix com a Parc Riu Llobregat. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES  

‐ Superfície del parc Riu Llobregat: 1.070 ha, amb 30 km de riu que pertanyen a 16 
municipis. 

‐ Població de l'àrea metropolitana de Barcelona: 3.225.058 habitants. 
‐ Inversió total: 25 M € de les diferents administracions distribuïts en diversos projectes. 
‐ Període d’execució: 2007-2012 (aquest any es continuarà fent actuacions). 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Des de mitjan segle XX, el tram final del riu Llobregat va anar quedant pràcticament i 
progressivament exclòs de l’imaginari ciutadà com a conseqüència de la degradació del 
paisatge i la desarticulació dels processos ambientals. Aquesta situació va arrossegar l'espai 
fluvial a un procés de marginalització en què el riu es va convertir en un element invisible 
confinat entre infraestructures dins de l'àmbit metropolità. En definitiva, el tram final del riu, tot i 
ser un corredor estratègic i un eix vertebrador del territori metropolità, va esdevenir un espai ple 
de desequilibris, inaccessible i sense atractiu per a la ciutadania.  
 
Per tal d’incidir sobre 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. 
Des del 2007 s'han fet importants inversions per recuperar ambientalment i socialment aquest 
gran espai a través de diverses actuacions. 
 
El parc Riu Llobregat s’entén, doncs, com una infraestructura ecològica que presenta camins 
als dos marges del riu per a vianants i les bicicletes des del pont del Diable fins a la 
desembocadura al mar. En aquest ampli recorregut s’inclouen passos transversals, accessos a 
tots els municipis riberencs i connexions amb la xarxa de transport públic. Es tracta d’un espai  
accessible, amb un paisatge complex de gran riquesa i biodiversitat, que disposa d’elements de 
patrimoni històric i cultural amb destacats punts d’interès. 
 
Aquest any 2012, l'AMB continuarà invertint i treballant a través de diferents línies d'actuació 
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. 
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