
Visita realitzada al Prat de Llobregat, el dia 16 
de març de 1991 

El grup de congressistes que va sortir de Barcelona el dia 16 de març estava integrat 
per vint-i-nou persones: Rosalia Àvila i Tapies, Miquel A . Baila i Pallarès, Enric Bertran 
i Gonzàlez, Jaume Busqué i Barceló, Joaquim Cabeza i Valls, Josep A. Casanova i Anto-
nio, Francesc Clara, Martí Cots i Iglésies, Montserrat Cuxart i Tremps, Jaume Ferràndez 
i Rubió, Pere Gallés i Còlera, Eva Garcia i Balaguer, Arlinda Garcia i Col l , Núria Gila
bert i Bertran, Joan M . Giral dArquer, Montserrat Iglesias i Boix, Cristina López Villa
nueva, José L. Merayo Moral, Pau Miret i Gamundi, Juan A. Módenes Cabrerizo, Fran-
cisco Munoz Ramírez, M. Dolors Olivé i Vallès, Jordi Pascual i Ruiz, Daniel Pina i Soler, 
Margarida Pradas i Garijo, Elisabet Rotllant i Ramon, Dolors Sànchez Aguilera, Miquel 
Solana i Solana i M. Rosa Vinolas i Garcia. 

En arribar al Prat de Llobregat, el grup de congressistes van adreçar-se al Museu de 
la ciutat, acompanyats pel senyor Josep Antoni Casanova i Antonio, del Servei d'Infor
mació i Imatge de l'Ajuntament, membre de la Societat Catalana de Geografia i coordinador 
dels actes del Congrés al Prat de Llobregat. 

La visita al Museu va ser dirigida pel biòleg Pau Esteban i Gonzàlez, el qual, amb 
acurades explicacions, va mostrar les diferents seccions del museu, entre elles, la dedica
da al delta del Llobregat, constituïda per un documentat conjunt de plànols i fotografies, 
i la dedicada a la flora i a la fauna, amb un interessant mostrari de gràfics i plafons acompa
nyats amb les respectives explicacions. Hi ha, també, una col·lecció de fauna dissecada 
i una altra d'herbes i plantes autòctones del delta, com també un conjunt d'objectes i estris 
relacionats amb l'activitat agrícola del delta. La visita al Museu es va acabar amb la projec
ció d'un vídeo referent als aspectes ecològics de la zona. 

A continuació, els congressistes van emprendre un recorregut, en autocar, per diversos 
sectors del delta. En primer lloc, es van aturar a l'àrea de la desembocadura del riu Llo
bregat, on el senyor Josep A. Casanova i el senyor Pau Esteban van fer una anàlisi detalla
da dels efectes que produirien el desviament del riu Llobregat i l'ampliació del port de 
Barcelona als sectors industrial i agrari i al medi natural del delta. 
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Seguidament, van recórrer l'antic camí de València, que travessa un sector encara desti
nat a les activitats agràries, per arribar a la zona dels estanys litorals oberts al mar, reducte 
d'espècies vegetals úniques i lloc de descans de les aus aquàtiques migratòries (llacuna 
de la Magarola, estany de la Ricarda, entre altres). L'itinerari va finalitzar a l'estany de 
la Roberta, situat rera del Reial Club de Golf, en una zona militar de pas restringit. El 
senyor Pau Esteban, mentre els congressistes observaven el comportament dels ocells que 
ocupaven l'estany, va exposar els costums dels diversos tipus d'aus migratòries que solen 
hostatjar-se temporalment en aquests indrets. 

La visita al delta del Llobregat va significar una oportunitat d'analitzar sobre el terreny 
alguns dels temes de gran actualitat, tals com la importància ecològica del delta, l'impacte 
sobre la zona del projecte de desviament del riu Llobregat i la creació d'una zona portuà
ria d'activitats logístiques juntament amb la ubicació d'estructures necessàries per al de
senvolupament econòmic general, aspectes, tots ells, anunciats a l'exposició titulada: Fes 
teu el delta del Llobregat, la qual, gràcies a l'Ajuntament del Prat i amb motiu del Primer 
Congrés Català de Geografia, va ser exposada, durant els dies del Congrés, a la seu de 
l'Institut d'Estudis Catalans. 
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De la visita al Prat. El grup de congressistes prop de la cabana de carrabiners a l'estany de la Magarola. 
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