
MOCIÓ DE NI UN PAM DE TERRA AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER PRESERVAR ELS CAMPS DE LA 
ZONA DEL PAU 2 DE L’ARE EIXAMPLE SUD DEL PRAT. 

 

El Prat està situat al Delta del Llobregat, territori que ja ha rebut grans impactes i pressions 
urbanístics i d’infraestructures, que n’han destruït una gran part i continuen exercint-hi una 
pressió permanent sobre els ecosistemes. En el context greu de la crisi provocada pel canvi 
climàtic, el greuge que provoca la pèrdua de la biodiversitat és més sensible que mai. A més, 
en aquests moments, la crisi sanitària què estem vivint posa de manifest la importància que té 
l’agricultura periurbana per tal de garantir la sobirania alimentària. 

 

El PAU 2 de l’ARE Eixample Sud és l’amenaça mediambiental més immediata que pateix el Prat, 
amb unes obres imminents que han de destruir els camps situats entre el barri de la 
Barceloneta i el riu. La construcció del PAU 2 suposaria la pèrdua d’un 14% de la zona agrícola 
de la Marina del Prat. L’ARE Sud és un pla urbanístic que ja ha afectat nombroses hectàrees del 
municipi i que actualment encara la segona fase de la seva execució. La construcció de blocs de 
pisos i infraestructures en aquesta zona és un gran error, atès que s’haurien de preservar 
aquests espais de gran valor agrícola i paisatgístic, tan importants per a la protecció de la 
biodiversitat i la salut.  

 

L’extensió afectada pel PAU 2 és una superfície agrària de la qual, fins fa poc, la major part 
estava en plena explotació. És una zona adjacent a l’actual Parc Agrari, els terrenys de la qual 
formen part d’una extensió agrària contínua que constitueix l’últim reducte entre el nucli urbà 
i les Reserves Naturals del Prat (sector La Ricarda i Ca l’Arana), i per tant, indirectament les 
protegeix. La zona (voltants dels canals de la Bunyola i de l’Aviació) acull espècies de l’Annex I 
de la Directiva d’Aus de la Unió Europea, per la qual cosa està inclosa dins dels límits de l’IBA 
(Important Bird Area) nº140 del Delta del Llobregat. Per la seva proximitat al riu Llobregat, a 
més, el PAU 2 de l’ARE Sud suposaria un gran increment de la pressió antròpica sobre la llera 
del riu, la qual s’ha convertit en una de les zones més importants del Delta per a la fauna tant 
hivernant com nidificant. 

 

Per tot això, instem l’Ajuntament del Prat i el seu govern municipal a: 

 

- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que 
modifiqui el Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) del Baix 
Llobregat amb l’objectiu de deixar sense efecte l’ARE Eixample Sud del Prat de Llobregat, pel 
que fa als terrenys ubicats al PAU2, que comprenen una extensió de 199.339,16 m2, en una 
zona d’alt interès ambiental i agrícola. 

- Vetllar perquè els terrenys afectats pel PAU 2 de l’ARE Eixample Sud, en tant que espais 
naturals i agrícoles, no siguin urbanitzats i edificats. 


