
El tram metropolità del riu Llobregat 
té una longitud de 30 km i travessa 
setze municipis des del Pont del Dia-
ble a Martorell fins a la desemboca-
dura al Prat. El Parc Riu Llobregat té 
com a objecte recuperar ecològica-
ment i socialment un espai complex 
on les infraestructures i els serveis 
puguin conviure amb el medi natural 
i les activitats de lleure. El parc s’ha 
concebut com un recorregut conti-
nu a les dues ribes del riu apte per 
a vianants i bicicletes. S’hi inclouen 
passos transversals i accessos a tots 
els municipis riberencs i a la xarxa 
de transport públic metropolità.

El parc representa un nou model 
d’espai públic, habilitat a partir del 
gran àmbit obert que genera el riu. 
El camí discorre per un paisatge de 
gran riquesa i biodiversitat que dis-
posa a més de notables elements
de patrimoni històric i cultural.
Les metròpolis occidentals amb
espais fluvials comencen a valorar 
aquest model que facilita la pràcti-
ca d’activitats d’oci i d’esport en un 
marc de contacte amb la natura.

El parc està gestionat pel Consorci 
per a la Recuperació i Conservació 
del Riu Llobregat. Aquest és un ens 
públic en què participen i actuen la 
Generalitat de Catalunya, el Ministe-
rio de Medio Ambiente, la Diputació 
de Barcelona, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat i l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, que us inviten a 
gaudir amb seny i il·lusió d’un riu tan 
singular i estimat.

www.parcriullobregat.cat

Parc Fluvial

El Parc Fluvial recupera per a la ciutadania un 
gran espai ocupat anteriorment per horts il·legals 
i situat molt a prop del centre urbà de Sant Boi 
de Llobregat. El cas  resulta paradigmàtic d’una 
situació que afortunadament s’ha anat superant. 
Fins fa poc, aquest important municipi de més de 
82.000 habitants vivia ben bé d’esquena al riu ja 
que arribar-s’hi resultava pràcticament impossible 
pels vianants si no era a base de realitzar llargs i 
perillosos recorreguts. 

Ara s’ha construït una nova passera d’accés 
a l’espai fluvial que sorteja les vies dels tren 
i sobrevola el Canal de la Dreta del Llobre-
gat i la concorreguda carretera de Sant Vicenç. 
S’aconsegueix així generar un còmode recorregut 
que deixa l’espai fluvial a 250 metres escassos de 
l‘ajuntament i del nucli urbà de la ciutat. Aquest 
espai ha esdevingut un parc fluvial de tres hec-
tàrees d’extensió on s’han fet plantacions de dife-
rents espècies de vegetació de ribera. 
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Patrimoni

El riu Llobregat ha condicionat el desenvolupament 
de les civilitzacions que al llarg de la història han 
confluït en aquest territori. Un aspecte fonamental 
ha estat el seu paper per a les comunicacions, les 
quals s’han anat transformant segons les diferents 
èpoques i tecnologies. Sobre el tram que ens ocu-
pa ja hi discorria la Via Augusta romana, hi passa-
ren tots els camins medievals, i modernament els 
ferrocarrils, les carreteres i les autopistes. Curs 
amunt, el riu ha comunicat la Mediterrània amb 
el Pirineu i ha estat lloc de pas dels ramats que 
alternaven les pastures pirinenques amb l’hivern 
suau de la vall baixa.

L’aigua ha facilitat el reg agrícola, amb el gran 
verger del delta alimentat per canals. Un element 
patrimonial sovint excepcional són les colònies 
industrials esteses ran de riu pràcticament al llarg 
de tot el seu curs i que han jugat un paper cabdal 
en la història econòmica i social de la vall
del riu Llobregat.
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Vegetació

La vegetació fluvial originària, formada sobre-
tot per comunitats forestals de ribera (alberedes, 
omedes, salzedes, tamarigar) i formacions mixtes, 
ha arribat a desaparèixer gairebé del tot en els dos 
darrers trams d’aquest àmbit a causa de la forta 
pressió humana: només resten petits fragments i 
fases en degradació. Les formacions de ribera més 
abundants són els mosaics de canyar amb prats 
i fragments de boscos de ribera, o bé el mateix 
canyar amb presència d’arbres caducifolis i restes 
de vegetació de ribera.

A la regió mediterrània els rius són sistemes for-
tament alterats per les fluctuacions extremes del 
cabal. Aquesta alteració determina que els cursos 
fluvials siguin refugi per a nombroses plantes que 
tenen una capacitat colonitzadora. Els espais que 
conserven restes de vegetació natural pròpia de 
les ribes dels rius, així com diversos elements que 
són utilitzats per la fauna, esdevenen ambients de 
considerable importància. 
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Fauna

A la comarca del Baix Llobregat hi trobem una 
gran diversitat d’espais naturals. Els boscos de 
ribera són llocs de repòs d’ocells aquàtics com 
ara el corb marí gros o el bernat pescaire, o de 
nidificació de la garsa, el teixidor i l’oriol. Alguns 
rapinyaires utilitzen aquests indrets com a punts 
de vigilància de les seves preses. A les illes fluvials 
hi nia el cames llargues mentre que l’ànec collverd 
i la polla d’aigua són més propis de les jonque-
res. A les platges sorrenques de còdols i argila hi 
trobem exemplars d’avifauna limícola, tals com el 
corriol petit i la xivitona, i són també freqüentades 
per les tortugues de rierol. Les zones d’inundació 
temporal són especialment importants per als 
amfibis com la granota verda, el gripau corredor 
i la reineta, així com per a alguns rèptils, com la 
serp d’aigua. Als talussos fluvials hi nidifiquen 
espècies com l’abellerol i el blauet. Els canyissars, 
les bardisses o les zones d’aigües estanyades són 
microhàbitats on habita bona part de la fauna 
mediterrània típica.

13

25

Gestió de l’aigua

Un dels objectius de les actuacions al tram me-
tropolità del riu Llobregat és aconseguir la màxi-
ma eficiència en l’ús i la recuperació d’un bé tan 
essencial i escàs com l’aigua, que resulta de gran 
valor estratègic en una àrea metropolitana com la 
barcelonina que beu del Llobregat i del seu aqüífer. 
Així, el parc procura la recuperació de la dinàmi-
ca natural del riu per tal de reduir al màxim la 
demanda de rec, i quan aquest és absolutament 
necessari s’utilitza la mateixa aigua fluvial i l’aigua 
regenerada procedent de les depuradores procu-
rant la màxima eficiència hídrica.

El parc també incorpora instal·lacions per a la 
infiltració d’aigües a fi de facilitar la recàrrega dels 
aqüífers. Són fetes vetllant sempre per la seva 
integració ecològica i paisatgística, i convertint les 
basses de recàrrega en elements compatibles amb 
la flora i la fauna autòctones i alhora en escenaris 
útils per al lleure, l’esport, el gaudi de la natura i 
l’educació ambiental.
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03. Zona humida de ca n’Albereda 
És de nova creació i configura un sistema de recàrrega de l’aqüífer.
Converteix la zona en un espai amb identitat pròpia que contribuirà
a la recuperació ambiental i paisatgística d’un punt amb gran potencial.

04. Passarel·la Blava i àrea de picnic de Castellbisbal
Permet a vianants i ciclistes creuar d’un marge a l’altre del riu. 
En aquest punt del terme de Castellbisbal, al marge esquerre del riu,
hi ha una zona d’estada amb bancs i taules on poder descansar.

07. Mirador de la Torre de salmorres del Papiol
Des del mirador es pot contemplar el ric i complex paisatge del
Llobregat i el seu entorn. Es pot utilitzar amb finalitats ambientals
i educatives sol·licitant una visita concertada.

08. Riera de Vallvidrera 
S’ha recuperat la part baixa d’una de les vies principals d’entrada del
municipi de Molins de Rei cap al parc natural de Collserola. El curs
remunta la serra i travessa zones de gran interès ambiental.

11. Accés al riu des de Sant Feliu de Llobregat 
Des del nou Parc del Llobregat de Sant Feliu, un camí condicionat
fa possible accedir al riu. El camí discorre paral·lel al tram final
de la riera de la Salut.

12. Colònia Güell 
Projectada per Antoni Gaudí, començà a construir-se el 1890 i ha estat 
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Des de la Colònia es pot accedir 
al riu a través del Parc Agrari del Baix Llobregat.

15. Mirador de la torre de salmorres de Sant Joan Despí 
Permet tenir una perspectiva elevada del riu i del seu entorn immediat. 
Igual que el del Papiol, es pot utilitzar amb finalitats ambientals i educati-
ves sol·licitant una visita concertada.

16. Meandre de Sant Joan Despí 
Ha estat rehabilitat a nivell paisatgístic implantant-hi un sistema de reg 
innovador i sostenible basat en una xarxa de canals que s’omplen d’aigua 
regenerada provinent de la depuradora del Baix Llobregat.

19-20. Passera de Cornellà i zona de deflectors
Des de la passera que connecta els dos marges del riu i el nucli urbà es 
poden observar el deflectors, uns elements que estimulen la tendència del 
riu a generar meandres afavorint la biodiversitat i la infiltració de l’aigua.

21. Masia de Can Comes 
Edifici que es troba al bell mig del Parc Agrari del Baix Llobregat. Ha estat 
restaurada pel seu valor i perquè fes les funcions de centre d’informació, 
documentació i serveis del Parc.

24. Espais naturals del Delta del Llobregat 
Constitueixen un dels principals atractius del riu per la singularitat de la 
flora i la fauna que sovinteja a la seva extensa plana, estesa entre el mar
i les serres de Garraf, Montjuïc i Collserola.

25. Estanys de Cal Tet i Ca l’Arana 
Componen un sistema d’aiguamolls que rep part de les aigües de la depu-
radora del Prat, de les quals en milloren la qualitat gràcies a filtres verds 
de vegetació pròpia del delta. 

28. Platges metropolitanes
Des de la desembocadura del riu accedim al sistema de platges del sud 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d’un front de 14 Km de 
llarg amb una superfície de més d’un milió i mig de m2 de sorra.

29. Mirador d’avions
A la carretera que connecta El Prat de Llobregat amb la platja del mateix 
municipi es troba aquest curiós mirador, des d’on es poden observar els 
avions just abans de que aterrin a l’aeroport d’El Prat.

01. Pont del Diable
Barreja l’origen romà, del qual encara queden vestigis, amb la seva 
factura predominantment medieval, tot i que per guerres i riuades
ha hagut de ser reconstruït diverses vegades al llarg de la història.

02. Nou accés al Llobregat des de Martorell
Aquest nou accés es fa mitjançant una rampa que permet arribar a 
l’espai fluvial. Representa un homenatge a la cultura de la romanització
i a l’exaltació de l’espai natural lliure i obert.

05. Parc de la Solana i passera Groga
El parc té unes magnífiques vistes sobre el riu i connecta amb el marge 
dret des de la riera de Corbera. La passera Groga que surt del parc
permet el creuament del Llobregat a vianants i ciclistes.

06. Riera de Corbera
El recorregut per aquest afluent dret del Llobregat és especialment
interessant i desconegut. S’endinsa pel vessant obac de la muntanya
i troba bonics bassals i espectaculars salts d’aigua.

09. Aiguamoll de Molins de Rei
Es tracta de la làmina d’aigua dolça més gran del Baix Llobregat, amb una 
rica varietat de vegetació i fauna que millora la biodiversitat de la comarca 
i permet alhora un important ús públic i educatiu.

10. Basses d’infiltració de Sant Vicenç dels Horts
Mitjançant les basses, l’aigua s’infiltra al subsòl amb la qual cosa es
contribueix a la recuperació de l’aqüífer que proveeix una part de l’aigua 
per al consum de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

13. Picnic de la riera Païssa 
És un espai molt utilitzat tant per al lleure com per a diverses activitats 
esportives a l’aire lliure. Disposa d’un mirador fluvial d’accés públic
i zones d’accés restringit per a la nidificació d’ocells.

14. Parc Fluvial de Sant Boi de Llobregat
Recupera per a la ciutadania una gran espai verd molt a prop
del centre urbà i ara fàcilment accessible gràcies a la construcció
d’una nova passarel·la per a vianants i ciclistes.

17. Termes romanes de Sant Boi
Constitueixen una de les fites arqueològiques del riu ja que són els banys 
pertanyents a una propietat privada de l’època antiga més ben conservats 
del territori català.

18. Bosc dels Amics de la UPC 
És fruit del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana i la Funda-
ció d’Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya per a la compensació 
d’emissions de CO2 d’aquesta darrera institució.

22. Accés fluvial des de l’Hospitalet de Llobregat 
Aquest accés el fa possible un camí que connecta el Barri de Bellvitge
i el riu, travessant les rondes i altres infraestructures. D’aquesta manera 
esdevé fàcil arribar a peu o en bicicleta al riu.

23. Parc Lúdic Fluvial 
És la porta d’accés al riu des del municipi del Prat de Llobregat. Consta 
d’un passeig fluvial paral·lel al Llobregat amb  zones d’estada i una gran 
varietat de jocs distribuïts a l’albereda central.

26. Mirador de la desembocadura del riu Llobregat 
Contempla l’indret on les aigües del riu conflueixen al mar Mediterrani, 
en una vista panoràmica que permet alhora veure els diferents sistemes 
de vegetació costaners que es van recuperant. 

27. Antiga caserna de Carrabiners i edifici del Semàfor 
Formen un petit grup de construccions ubicat en un entorn de gran 
valor ambiental. El conjunt ha estat recuperat com a mirador predomi-
nantment marítim i d’interès patrimonial.
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