
Jornada “Després d’Eurovegas: 
quin Delta volem?”

Convocatòria de premsa

Barcelona, 10 de novembre  de 2014

Trobada organitzada pel sindicat Unió de Pagesos i la plataforma Delta Viu 
(abans Aturem Eurovegas) per parlar del futur del delta del Llobregat, molt 
especialment la zona agrícola, la més vulnerable de les que queden sense 
urbanitzar. S’ha convidat a gestors, tècnics, pagesos, conservacionistes i a la 
ciutadania en general per generar un debat participatiu que transcendeix 
aquest espai: el debat de la preservació del territori.

El Delta del Llobregat és una àrea molt humanitzada on es conserva una zona agrícola 
molt productiva cabdal per a la sobirania alimentària de Barcelona que envolta uns 
espais naturals d'importància internacional; un conjunt que actua com a connector 
biològic i equilibra territorialment l'àrea més densament poblada de Catalunya. Per la 
seva ubicació, el Delta ha patit una gran pressió urbanitzadora, que ha disminuït 
repetidament els espais naturals i agraris. 

Gràcies a la mobilització social dels últims trenta anys, avui se’n conserven uns quants, 
amb les figures de protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat (de caire urbanístic, i per 
tant, molt feble) i dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (Xarxa Natura 2000, 
màxima protecció a la UE). Però casos paradigmàtics com Eurovegas ens demostren la 
gran amenaça que encara pateix aquesta plana, molt especialment la zona agrícola.

En aquest context es planteja aquesta jornada, per tractar:

- Com podem treballar per allunyar-ne definitivament aquestes amenaçes, o en altres 
paraules: quines posibles fórmules existeixen per protegir la zona?

- Quines experiències d'altres espais naturals on conviu l’agricultura hi són aplicables?

- Quina manera tenim els distints actors del territori de crear sinèrgies i fer pressió 
conjunta?

- Com podem dinamitzar l'activitat agrícola per assegurar-ne la pervivència?

- Com poden contribuir a la biodiversitat unes bones pràctiques agrícoles?

- Com es pot donar un valor afegit als productes agrícoles generats en l’àmbit d’un espai 
d’alta vàlua ambiental? 

- Com pot la ciutadania (amb el seu consum compromès, etc.) contribuir-hi?

L’objectiu és trobar fórmules per allunyar el fantasma de l’especulació de  la zona 
agrícola del Delta del Llobregat, tot mantenint-hi l’activitat en harmonia amb la seva 
biodiversitat.



S’ha convidat a gestors, tècnics, productors, conservacionistes, ambientòlegs, 
cooperatives de consum, etc. S’incidirà en les experiències d’altres espais naturals on 
conviu l’agricultura (delta de l’Ebre i Albufera de València).

● Quan? Dissabte, 15 novembre de 2014
● On? Can Comas, Parc Agrari del Baix Llobregat (com     arribar  )

Contacte
Raúl / 639150757 (només tardes)
info@deltaviu.org

Més info
Programa     i     inscripcions  
http://goo.gl/vH1xbH
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