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Els inicis
Roda de premsa del 12 de març de 2020 a la
Colònia Güell: neix formalment la plataforma
SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet.

La primavera de 2019 un grup de
persones del Baix Llobregat van iniciar
trobades periòdiques per compartir la
preocupació
per
l’especulació
urbanística a les seves poblacions, en
un context d’emergència climàtica i de
degradació de la diversitat biològica.
Ben aviat es va veure la necessitat de
manifestar aquesta preocupació de
forma efectiva, fent propostes a l’equip
redactor del Pla Director Urbanístic
(PDU) –que hauria de substituir el Pla
General Metropolità (PGM) de 1976–,
que en aquells moments era a exposició
pública i iniciava un procés de participació ciutadana.
Immediatament varen copsar que no s’havia d’estudiar el problema de forma local, municipi a municipi, atès que quedava
desdibuixada l’enorme afectació de tot el que ja s’havia aprovat; si s’ajuntaven les dades de tots els municipis, els plans aprovats
afectaven 1.825 ha, implicaven la construcció de 6.985.000 m2 i 69.850 habitatges nous en sectors de creixement urbà, urbanitzables o
urbans no consolidats, a més d’altres grans projectes urbanístics de gran impacte a la comarca com l’ampliació del port o de l’aeroport i
el traçat de noves línies d’alta tensió. D’aquí va sorgir el lema “una comarca amenaçada de mort per l’especulació urbanística”.
Calia, doncs, una plataforma de plataformes per guanyar força, donar més visibilitat a totes les lluites locals i que pogués ser
interlocutora de les diferents instàncies polítiques a alt nivell: Govern de la Generalitat, Diputació, Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), Consell Comarcal i partits polítics amb representació al Baix Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat. Una plataforma que
representés la societat civil preocupada per la situació territorial, social, ambiental i econòmica de la comarca. Així és com va néixer
SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet.
La plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet se sent hereva de les lluites ecologistes del Baix Llobregat i també de les lluites
pageses i veïnals. Des del primer moment, ha intentat aglutinar i fer compatibles els plantejaments dels grups ecologistes, dels pagesos
i dels moviments per l’habitatge, pel convenciment que les solucions als problemes de la comarca hauran de tenir en compte els
interessos de tota la població, de tots els sectors populars.
El primer acte públic va ser una roda de premsa, el 12 de març de 2020 a la Colònia Güell, per presentar el manifest de la plataforma,
es van demanar adhesions i es va presentar també el Mapa dels projectes urbanístics pendents d’executar total o parcialment en
sectors de creixement urbà.

Des del moment de la seva creació la plataforma no ha parat de sumar adhesions molt diverses i de fer accions de sensibilització
envers la població, assemblees obertes, mobilitzacions i un gran nombre de reunions amb els representants de les forces polítiques. En
els fulls que segueixen destaquem els punts més significatius d’aquesta trajectòria.

El manifest
Des de les entitats socials impulsores de SOS Baix Llobregat es considera que la comarca, i molt especialment la vall baixa i el delta
del Llobregat (incloent l'Hospitalet de Llobregat), ha patit una transformació urbanística sense precedents històrics, amb unes macroinfraestructures a nivell no només de país sinó de regió europea (aeroport, port, xarxa d'alta velocitat, trens regionals i de rodalies,
autopistes i autovies, centres logístics i d'infraestructures, macropolígons industrials, estacions depuradores, potabilitzadores i
dessalinitzadores, etc.) que han suposat una immensa contribució de la comarca al “desenvolupament” de Barcelona i de tot Catalunya.
Uns creixements que han estat en realitat uns sacrificis immensos en favor del país i de la capital, sovint, fins i tot, il·legals (com el
desviament de la desembocadura del riu).
Desprès d’analitzar els projectes immobiliaris aprovats, en tràmit o en previsió, i d’estudiar el nombre d’habitatges buits, superior a
40.000 segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, es va redactar el manifest fundacional de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet
(https://sosbaixllobregat.cat/manifest/).
El manifest ressalta que “els projectes afecten a les faldes de Collserola i del Garraf-Ordal, a zones agrícoles de la vall baixa i el delta
del Llobregat, a espais contigus al riu o a àrees protegides pels seus valors naturals i, especialment, als darrers connectors ecològics
entre el Garraf, Collserola, el riu Llobregat, les rieres, les zones naturals protegides al delta i l’àrea marina contigua.”
I demana:
A) Una moratòria de, almenys, 2 anys a tota obra o projecte urbanístic d’habitatge o industrial en terrenys actualment d’ús agrícola o
forestal o que estiguin ubicats o puguin afectar en connectors ecològics identificats al PTMB (Pla territorial metropolità de Barcelona).
B) Un ampli procés participatiu per decidir socialment el model urbanístic i territorial que prioritzi la qualitat de vida i la conservació de
la natura i el paisatge, tant a l’AMB com als altres municipis del Baix.
C) Una reorientació total de l’urbanisme metropolità (a través del PDU actualment en exposició pública i altres figures locals o
metropolitanes) en el sentit de perseguir els següents principis:
• Aturar la contribució negativa de l’urbanisme metropolità a la crisi ambiental .
• Transformar el sector de l’habitatge en un servei públic que satisfà el dret humà i constitucional a un habitatge digne . Cal apostar per
la constitució d’un parc públic d’habitatge de lloguer, i el suport a la renovació d’habitatges i barris degradats.
• Preservació al màxim de la matriu territorial, incloent tots els espais forestals i agrícoles avui no ocupats, a través de la requalificació
a no urbanitzables i millorant la connectivitat ecològica entre ells, a través de la modificació d’eines legals i normatives .
• Impuls decidit a la sobirania alimentària , donant suport al Parc Agrari del Baix Llobregat, al sector agrícola a la comarca en general i
a l’enfortiment dels vincles entre el conjunt de la població i les pageses i pagesos que produeixen els nostres aliments.
• Canvi de model turístic , que deixi d’invertir en el turisme massiu de baixa qualitat i aposti per la descentralització i l’equilibri en un
territori sostenible per a les generacions futures. El creixement dels pisos turístics és ja una amenaça per a la qualitat de vida de les
poblacions del Baix Llobregat i l’Hospitalet.
• Decreixement dels impactes de l’economia sobre l’entorn natural, tant a escala local com global, i aposta ferma per la redistribució de
la riquesa i la justícia social com a eixos vertebradors de les polítiques públiques.

El mapa de projectes pendents
També es va confeccionar el mapa que recull tots els plans urbanístics
pendents d’executar total o parcialment, per fer visibles les conseqüències
devastadores d’una planificació desordenada i descoordinada entre els
diferents municipis. El mapa indica les hectàrees de cada polígon així com
el nombre d’habitatges a construir i es pot consultar i descarregar a
https://sosbaixllobregat.cat/mapa-comarcal/
Mapa d’afectació de projectes urbanístics a la comarca (març de 2019).

El manifest i el mapa es van enviar a totes les forces polítiques i en la
roda de premsa de presentació també es va enviar a tots els mitjans de
comunicació.
Detall del mapa, on
s’indiquen
les
hectàrees de sol
afectades per cada
projecte, així com el
nombre d’habitatges
nous a construir.

Aquest 2022 s’ha publicat al bloc de SOS Baix Llobregat i
l’Hospitalet un mapa interactiu, encara més precís, que es va
actualitzant d’acord amb les novetats i informacions relacionades
amb el territori i els diferents plans urbanístics. Aquest mapa és
accessible a la pàgina
https://sosbaixllobregat.cat/mapa-interactiu/
Mapa interactiu que mostra les afectacions previstes i les plataformes
actives a cada punt del territori.

Entitats i plataformes adherides
De bon inici, una quinzena de plataformes van donar
suport a la creació de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet i
constitueixen l’embrió amb qui es va començar a treballar.
Avui ja són 62 els grups, associacions i entitats de tota
mena adherits a la plataforma. Des del bloc de la
plataforma es pot accedir als webs, blocs i perfils de
Facebook, Twitter i Instagram de cadascuna de les entitats
adherides (https://sosbaixllobregat.cat/entitats-adherides/),
per facilitar d’aquesta manera el seguiment de les diferents
activitats i convocatòries.
Logos dels 62 grups i entitats adherits a SOS Baix Llobregat i
l’Hospitalet (setembre de 2022).

1. Agrupació en Defensa de l’Entorn Alnus (Sant Just Desvern)
2. Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf
3. Amics de la Natura de Sant Feliu de Llobregat
4. Arxiu dels Moviments Socials Mercè Grenzner
5. Asociación de Permacultura ATTA
6. Assemblea Feminista Les Agulles de Begues
7. Associació Alternativa Verda
8. Associació Animal Latitude
9. Associació de Consum Responsable i Ecològic Travalera 9
10. Associació Coopera Sant Feliu
11. Associació de Veïns Parc de la Torre Roja de Viladecans
12. Associació de Veïns/es El Pi de Sant Joan Despí
13. Associació Dia de la Terra
14. Associació Discapacitats Físics de l’Hospitalet
15. Associació Naturalista Torrellenca la Formiga
16. Ateneu Arreplegades de Castelldefels
17. Ateneu Assembleari de Begues
18. Ateneu Popular La Paparra de Sant Joan Despí
19. Bici Baix Llobregat de Sant Boi de Llobregat
20. Boscos94 de Bigues i Riells
21. Castellers de Gavà
22. Centre d’Estudis Beguetans
23. Centre d’Estudis de Gavà
24. La Rutlla, Centre d’Estudis Santboians
25. Col·lectiu la Mata de Jonc (Gavà)
26. Defensem el Castell (Castelldefels)
27. Defensem el Castell de Bellvís
28. DEPANA, Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural
29. DESOS Opció Solidari de Sant Boi de Llobregat
30. Federació d’Associacions Veïnals de Sant Boi de Llobregat

31. Federació d’Associacions de Veïns de Viladecans
32. Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat
33. Glisawa-Global Issues Awareness
34. Greenpeace Catalunya
35. Grup Benviure Sant Boi de Llobregat
36. Grup Ecologista Quercus de Gavà
37. Grup local del Baix Llobregat de Som Energia
38. Grup local WWF Barcelona
39. La Revolta de Sant Feliu de Llobregat
40. Les Agulles-Ecologistes en Acció del Baix Llobregat
41. Molins en Transició
42. Mountain Waste Collection
43. Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica de l’AMB (MAPiD)
44. Moviment Veïnal d’Olesa de Montserrat
45. Ni un pam de terra
46. No Més Blocs
47. PAH de Sant Feliu de Llobregat
48. Plataforma en Defensa dels Béns Comuns de Sant Boi de Llobregat
49. Plataforma Ribera-Salines de Cornellà de Llobregat
50. Plataforma STOP Alta Tensió al Baix Llobregat
51. Plataforma STOP Llicorelles
52. Salvem Can Sellarès Viladecans
53. Salvem el Calamot-Aturem el Pla de Ponent Gavà
54. Salvem l’entorn de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló
55. Salvem l’Olla del Rei Castelldefels
56. Salvem Oliveretes de Viladecans
57. SOS la Rierada de Molins de Rei
58. Taula del Llobregat
59. Taula pel Clima Begues
60. Unió de Pagesos del Baix Llobregat
61. Unió Muntanyenca Eramprunyà de Gavà
62. Xarxa per la Sobirania Energètica

Reunions amb representants municipals
Una de les activitats de la plataforma durant aquest tres anys d’existència ha estat la difusió del manifest i de les reivindicacions que
planteja a nivell polític, mitjançant un gran nombre de reunions amb representants dels diferents grups polítics presents al Parlament de
Catalunya i als municipis del Baix Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat. Amb aquest propòsit, es va crear una carpeta digital amb la
informació bàsica: el manifest, el mapa i una presentació en power point. A totes les forces polítiques se’ls va explicar la situació de la
comarca des del punt de vista de la plataforma, i se’ls va demanar suport a la petició d’una moratòria urbanística de, almenys, 2 anys, i
un procés participatiu per decidir el model territorial que representi una reorientació total de l’urbanisme metropolità.
Carpeta informativa per als grups polítics presents al
Baix Llobregat i l’Hospitalet.

Com a resultat d’aquesta ronda de reunions,
les seccions locals de diferents formacions
polítiques van donar suport al manifest de SOS
Baix Llobregat i l’Hospitalet:
1. Acció Cornellà
2. Acció per Santa Coloma
3. Anticapitalistes Baix Llobregat
4. Begues en Comú
5. Gavà en Comú
6. Ciutadans de Gavà
7. Comunistes de Catalunya
8. CUP Begues
9. CUP Gavà
10. CUP Sant Just Desvern
11. Grup de suport CUP Viladecans
12. ERC Begues
13. ERC Castelldefels
14. ERC Cornellà

15. ERC Esparreguera
16. ERC Gavà
17. ERC Molins de Rei
18. ERC Pallejà
19. ERC Sant Boi de Llobregat
20. ERC Viladecans
21. Esquerra Unida Sant Boi
22. Podem Cornellà
23. Podem Esplugues de Llobregat
24. Podem Sant Boi
25. Vecinos Municipalistas Viladecans

Creació del bloc
A finals de 2019 es va crear el bloc de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet https://sosbaixllobregat.cat/ per informar de les activitats de la
plataforma, així com dels diferents grups i associacions adherits. Fins avui, s’hi han publicat 89 textos d’informació i opinió –una mitjana
superior a dos textos mensuals–, molts dels quals s’han replicat com a comunicats de premsa adreçats als mitjans de comunicació
locals i d’àmbit nacional i estatal, per donar a conèixer les anàlisis i propostes de la plataforma. A finals de 2020 també es va crear un
perfil de Twitter (https://twitter.com/BaixiLh), que avui s’apropa als 1.800 seguidors i ha publicat més de 6.700 missatges, i un canal de
Telegram (https://t.me/sosbaixilh).

Captures de pantalla del perfil de Twitter i del bloc.

Les assemblees de SOS
La COVID-19 va fer que durant més d’un any les assemblees haguessin de ser per videoconferència. Tampoc es podien convocar
manifestacions ni altres activitats al carrer. Malgrat, això les reunions de la plataforma van continuar. El 24 d’octubre de 2020 es va fer
per videoconferència la primera assemblea oberta, precedida de cinc tallers temàtics contra l’especulació urbanística :
• Parlament ciutadà AMB (Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica)
• Comunicació i xarxes socials (Roger Jiménez, periodista de la Directa i Plataforma Salvem l’Olla del Rei)
• Recursos jurídics i tècnics (Josep Hurtado, responsable de l’Àrea Jurídica d’Ecologistes en Acció i DEPANA)
• Canvi climàtic i urbanisme (Jaume Grau, coordinador de Les Agulles-Ecologistes en Acció)
• Accions a nivell europeu (DEPANA)
Tots els tallers es van enregistrar en vídeo i es pot consultar un resum a https://sosbaixllobregat.cat/videos-i-resums-del-24-o/
Cartell de l’Assemblea oberta de 2020.

El 6 de novembre 2021 es va fer la primera
assemblea presencial, sota el lema “Baix Llobregat i
l’Hospitalet, a on vas?”, als jardins de l’Ateneu
Santboià, a Sant Boi de Llobregat. Amb fira d’entitats,
associacions i col·lectius en lluita, i tres tallers
simultanis que van precedir l’assemblea:
• L’urbanisme i l’habitatge . Per un nou model territorial
i una reorientació total de l’urbanisme metropolità. Amb
Jordi Romero Sabí, arquitecte, i Martí Aguilà i Recha
(PAH Cornellà de Llobregat), moderat per Isis Sanpera
(Salvem l’entorn de la Colònia Güell).
• La sostenibilitat alimentària i el Parc Agrari .
Amenaces i reptes de l’agricultura al Baix Llobregat.
Amb Olivier Chantry (Unió de Pagesos) i representants
d’altres d’experiències de producció agrària al Baix
Llobregat, moderat per Tona Mangues (Bicibaix).
• Els espais naturals i l’aeroport . Hem aturat
l’ampliació. I ara, què? Amb Ariadna Cotén i Joan Manel
del Llano (Zeroport), moderat per Elena Idoate (Ni un
pam de terra).
Cartell de l’Assemblea oberta de 2021

Imatges dels tallers de l’assemblea oberta de 2021.

Les conclusions de l’assemblea es van publicar a https://drive.google.com/file/d/1t6MHMeHGiaoRdlwMg5LsFsaU9okWcccL/view ,
tot destacant el seguiment del projecte d’ampliació de la xarxa Natura 2000 al delta del Llobregat, perquè sigui compatible amb el Parc
Agrari del Baix Llobregat i inclogui espais com l’Olla del Rei, l’antiga llera del riu i els espais inclosos en la zona IBA, important per a la
conservació de les aus.

Aportacions a l’avanç del PDUM
La plataforma ha fet el seguiments de diferents plans urbanístics que, a parer de les entitats adherides, constitueixen una amenaça
per al territori en els termes que expressa el manifest. Com a resultat d’això, ha presentat diferents propostes a les administracions,
com el gener de 2020, en què va presentar a l’AMB una aportació a l’avanç de planejament del Pla Director Urbanístic Metropolità
(PDUM):
• El PDUM declara voler “naturalitzar el territori potenciant la matriu biofísica” però no s’atreveix a preservar efectivament els espais
naturals i agraris amenaçats pels projectes d’expansió urbanística
• El PDUM diu voler “millorar l’eficiència del metabolisme urbà i minimitzar els impactes ambientals” però no valora els efectes sobre el
canvi climàtic de l’expansió urbana, ni posa l’accent en la conservació de les zones agrícoles.
• Que el PDUM inclogui àrees urbanes d’acció social prioritària enfocades a la rehabilitació dels barris més degradats. Que delimiti
àmplies àrees urbanes on la construcció o rehabilitació vagi orientada a la dotació d’habitatge social de lloguer en un percentatge
superior al 50%. Que inclogui limitacions a la construcció de nous habitatges de renda lliure i pisos turístics.
• Que es revisi PDUM prenent en consideració l’estat d’Emergència Climàtica en la que ens trobem, i contempli el Pacte Nacional per a
la Transició Energètica (31/01/2017), la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, la Declaració d’Emergència Climàtica a Catalunya (14/’5/2019) i
el decret llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.
• Que el PDUM tingui en compte els objectius aprovats (catalans, europeus i internacionals) de conservació de la biodiversitat que són
d’obligat compliment per a les administracions. En concret l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030,
l’Estratègia de la UE sobre la Biodiversitat fins a 2020 i el Pla Estratègic per la Biodiversitat 2011-2020 del CDB.
• Una ampliació del procés participatiu amb debats al territori amb els grups ecologistes, naturalistes i de defensa de la natura.
• Una major protecció de les lleres de rius i rieres, establint marges de protecció preventiva no només en les àrees delimitades com a
inundables sinó en espais més enllà que puguin actuar com a zones de seguretat on laminar les avingudes d’aigua en casos de
fenòmens extrems.
• La protecció de tots els connectors ecològics que ja es van assenyalar al PTMB: Pla de Ponent, al voltant de la C31 Autovia de
Castelldefels al TM de Viladecans, connectors del massís de l’Ordal amb la Vall Baixa, i d’aquesta amb Collserola.
• No ampliar grans infraestructures de transport insostenible.
• Restauració ecològica d’ecosistemes degradats.
• Blindar les zones agrícoles existents i potenciar-ne de noves. Incloure els espais agrícoles que estan fora del parc agrari a dins,
classificant-los com a no urbanitzables.

Anàlisi dels programes electorals de 2021
SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet també va analitzar els programes electorals del 14F de 2021 per veure què proposaven en matèria
territorial i ambiental las diferents forces polítiques del Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En concret es van analitzar
les propostes en temes d’urbanisme, medi ambient, agricultura, gestió de l’aigua i
biodiversitat, fent un estudi comparatiu i estudiant els compromisos, per exemple,
en matèria de mitigació dels gasos d’efecte hivernacle, com preveu l’Acord de París
de 2015. La principal conclusió va ser que únicament els programes d’En Comú
Podem, la CUP i Esquerra Republicana –per aquest ordre– s’apropaven als
plantejaments en defensa de la comarca que proposa la plataforma.
Programes electorals 14F: bolcat a semàfors dels punts analitzats.

Els resultats es van fer públics durant la campanya electoral, perquè la ciutadania
conegués les diferents propostes abans de decidir el vot. Es va publicar l’estudi
complet a:
https://drive.google.com/file/d/13crXiKuWq1hbi0TFLRJd2AlAFGs5YdMp/view
i una versió resumida a:
https://drive.google.com/file/d/1ZsHY0hJ-UYXWl5oLByF3-tet6IRm8nUA/view

Agenda de reunions amb els partits polítics
Conscients de la importància de convèncer les forces polítiques de la necessitat de les propostes de SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet,
els representants de la plataforma s’han reunit al llarg d’aquests anys amb un gran nombre de representants dels partits polítics a les
administracions locals, al Parlament i al Govern, i també amb el Centre d’Estudis Comarcals. En cada reunió s’ha lliurat als
representants de partits i institucions un dossier informatiu, explicant en què consisteix la plataforma i quines són les seves
reivindicacions. Destaquem aquí algunes d’aquestes reunions:
• 22 setembre 2020 reunió amb Podem
• 28 setembre 2020 reunió amb PP
• 5 octubre 2020 reunió amb Catalunya en Comú
• 9 octubre 2020 reunió amb representants d’ERC a l’AMB
• 15 octubre 2020 reunió amb representants del PSC a l’AMB
• 15 d’octubre 2020 reunió amb la CUP
• 5 novembre 2020 reunió amb Junts
• 10 novembre 2020 reunió amb representants d’ERC al Parlament
• 18 novembre 2020 reunió amb Ciutadans
• 18 novembre 2021 reunió amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
• Gener 2021, reunió amb la presidència del Consell Comarcal del Baix Llobregat
• Juny 2021 reunió amb l’alcalde de Torrelles de Llobregat i els grups metropolitans d’esquerres a l’oposició (Torrelles, Ripollet i
Badalona).
A més a més, com hem dit abans , s’han fet arribar propostes i peticions en defensa de la comarca en diferents ocasions:
• Gener 2021 carta enviada a tots els grups polítics amb les sis propostes de SOS Baix Llobregat per al programa electoral Parlament
2021, demanant que les incloguin.
• Juny de 2021 la plataforma s’adreça al Govern i al Parlament per reclamar que els treballs de la taula institucional sobre el futur de
l’aeroport del Prat incloguin la participació ciutadana. S’envien cartes al conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i a la
consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i també als presidents dels set grups parlamentaris . La carta
expressa una gran inquietud i 22 preocupació per la resposta del Govern de la Generalitat de Catalunya als reptes de l’emergència
climàtica i de les tensions territorials i urbanístiques, i molt especialment al projecte d’Aena d’ampliació de l’aeroport del Prat de
Llobregat.
• Presentació de la proposta – conjuntament amb Zeroport – al Govern de la Generalitat perquè l’ampliació de la xarxa Natura 2000
respecti el mandat de la Comissió Europea expressat en la carta d’emplaçament adreçada a l’estat espanyol el 18 de febrer de 2021,
on la Comissió insta a les administracions espanyola i catalana a modificar de manera immediata els límits d ela xarxa Natura 2000 al
delta del Llobregat.
• Abril 2022: Document adreçada al Govern de la Generalitat, a través de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme per
demanar que la moratòria urbanística prevista en el PDU de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar,
inclogui també els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona : Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Barcelona,
Sant Adrià del Besos, Badalona i Montgat. El PDU preveu la revisió de planejament de 41 municipis de la costa catalana, però cap
d’ells de l’Àrea Metropolitana, com si els municipis metropolitans no fossin els més amenaçats de tot el litoral per plans urbanístics
agressius. Es pot llegir aquí:
https://drive.google.com/file/d/1BSzKdL45CguNvZ_S1osVxWqEBCXZ0R-M/view
• 2019-2022: Presentació d’al·legacions i suggeriments altres plans locals com el Pla Llevant-La Parellada, el Pla Director del Verd
Urbà a Sant Boi de Llobregat, el projecte de desviament de la línia d’alta tensió Penedès-Viladecans a Begues, etc.

Carta oberta als candidats a la presidència del Barça
També es va enviar una carta oberta a Joan Laporta, Victor Font i Toni Freixa, candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona,
per saber la seva postura davant el projecte de construir una “segona plaça d’Europa” als terrenys de Can Rigalt de l’Hospitalet de
Llobregat, que el veïnat reivindica com a zona verda i de protecció del patrimoni. El Barça és un dels principals propietaris de sòl al Baix
Llobregat i l’Hospitalet, i no sempre ha tingut un comportament exemplar, com en el cas del projecte Barça Parc a Viladecans, que
pretenia urbanitzar 60 ha d’espais naturals desprès d’una compravenda especulativa. Com a resultat d’aquesta carta, els candidats
Víctor Font i Toni Freixa es van reunir amb representants de la plataforma i van mostrar el seu compromís per conservar els espais
agrícoles i naturals de Viladecans i la masia de Can Rigalt.

Contra l’ampliació del Port de Barcelona
El juny de 2022 la plataforma es va posicionar contra l’ampliació del Port de Barcelona conjuntament amb la plataforma Zeroport,
reclamant al Govern espanyol, el Govern de la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i el Prat de Llobregat que aturessin els

projectes de creixement i expansió en marxa, per coherència amb la crisi ambiental global i els efectes sobre la contaminació a l’àrea
metropolitana i el delta del Llobregat. Cal recordar que es tracta del cinquè port d’Europa en emissió de gasos d’efecte hivernacle i
aporta entre un 9 i un 15% de la contaminació per partícules (PM10 i PM2,5) de tota la ciutat de Barcelona. En concret es demana:
• Aturar tots els projectes d’ampliació del Port de Barcelona i impulsar un pla de decreixement del trànsit marítim per assolir la reducció
de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la meitat el 2030 i per afrontar la crisi sistèmica derivada de l’escenari de
descens energètic i de materials.
• Aturar el PDU de la Terminal logística intermodal del Port de Barcelona pels seus impactes ambientals sobre espais catalogats com a
IBA i on encara hi ha sis hàbitats d’interès comunitari i un de prioritari.
• Descontaminar i renaturalitzar l’antiga llera del riu Llobregat, amb tots els seus valors ambientals originals, i incloure-la dins les
previsions de l’ampliació de la ZEPA del delta del Llobregat, ja que forma part de l’IBA140. Així mateix, exigim l’atenció social de les
persones que viuen actualment en aquest àmbit.
• Un ampli procés participatiu social per decidir el model urbanístic i territorial, que prioritzi la qualitat de vida, la sobirania alimentària i
la conservació de la natura i el paisatge del Baix Llobregat i l’Hospitalet i d’aquesta part de Barcelona.
• Un pla de decreixement, transformació i relocalització del sistema econòmic que aposti per la redistribució de la riquesa i la justícia
social com a eixos claus de les polítiques públiques, amb els objectius de satisfer les necessitats bàsiques del conjunt de la població en
funció dels límits biofísics del planeta i corregir els impactes de l’entorn natural metropolità.

Compromís Metropolità 2030
Aquest setembre de 2022 el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), impulsat per la Diputació, l’AMB i l’Ajuntament de
Barcelona , ha donat el tret de sortida a la gira de presentació de les missions del Compromís Metropolità 2030 . Representants de la
plataforma han assistit a les presentacions en diferents ciutats per manifestar la preocupació i el cansament pels processos de
planificació estratègica que es fan sense la participació de la societat i per reclamar que el Compromís Metropolità assumeixi propostes
ciutadanes.
Es tracta de la campanya PROU CIMENT, MÉS VIDA!

Octaveta de la campanya

Al carrer
Des del començament, la
plataforma ha fet costat a totes
les lluites de la comarca contra
l’especulació urbanística i en
defensa de la preservació dels
espais naturals, convocant per
assistir-hi, fent-ne difusió,
participant en els parlaments, o
coorganitzat l’activitat. Això
abraça
des
de
les
convocatòries d’una entitat
concreta com pugui ser l’Olla del Rei o Salvem el Calamot, fins a grans concentracions com la manifestació del Prat de Llobregat
organitzada per Ni un pam de terra i Zeroport per aturar l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) Prat Sud i protegir el delta, o la
manifestació unitària contra l’ampliació de l’aeroport BarcelonaEl Prat, conjuntament amb les plataformes Zeroport, la Xarxa per la

Justícia Climàtica i Ni un pam de terra, on a més de la manifestació, Ni un pam de terra i SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet varen
convocar una marxa des del Prat de Llobregat fins al carrer Tarragona, amb l’objectiu de fer visibles els diferents conflictes del delta del
Llobregat, a més de l’ampliació de l’aeroport. Va ser la manifestació de signe ecologista més multitudinària que es recorda a la comarca
des de les manifestacions en contra de la desviació del riu. A continuació, un recull d’imatges d’alguns llocs on SOS Baix Llobregat ha
estat present.

Manifestació contra el projecte
d’Aena
d’ampliació
de
l’aeroport.

A l’Hospitalet de Llobregat.

A Cornellà de Llobregat.

A Gavà.

Al Prat de Llobregat. 29

Al Prat de Llobregat.

A l’Hospitalet de Llobregat.

Manifestació contra el
projecte d’Aena d’ampliació
de l’aeroport.

A Castelldefels.

Al Prat de Llobregat.

A Gavà.

A l’Hospitalet de Llobregat.

A Sant Boi de Llobregat.

Després de més de tres anys i mig des de les primeres reunions per redactar el manifest de
SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, i més de dos anys i mig des que es va fer públic, aquesta
plataforma, a la qual és adherida l´ANT, ha elaborat un dossier per explicar què s'ha fet des
d'aleshores, a manera de balanç. Hem aprofitat aquest dossier per confeccionar aquest
document i fer-ne divulgació.
La plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet és, de fet, una suma de voluntats i
d'esforços per revertir les amenaces a la comarca i a la seva gent, des de l'ecologisme, les
lluites pageses i les lluites veïnals.
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