Taula de Treball per al desenvolupament
econòmic i agroalimentari del Baix Llobregat
L’INSTITUT AGRÍCOLA, juntament amb la patronal del Baix Llobregat,
AEBALL, i el suport de les Cooperatives Agrícoles de Gavà i Viladecans,
han impulsat la creació d’aquesta Taula per a la promoció del sector
agroalimentari de la comarca de la que també en formen part els Ajuntaments

La zona del delta del Llobregat, per la seva immillorable
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d’activitats econòmiques i d’infraestructures que
abasteixen de productes i serveis a tota l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
La recent notícia del projecte del possible allargament
de la tercera pista de l’Aeroport de Barcelona ha tret
a la llum un seguit de situacions i problemàtiques que
cal resoldre, d’una vegada per totes.
És innegable la profusió de polígons industrials i zones
d’activitats logístiques que trobem al llarg de tota la
vall baixa del riu Llobregat. Així mateix, tampoc és
indiscutible l’enorme xarxa d’infraestructures viàries,
ferroviàries, portuàries i aeroportuàries que hi ha. Però
sembla que la majoria ignora que també hi ha instal·lat
un sector agroalimentari potent. Centenars d’empreses
agràries i agroalimentàries que abasteixen d’aliments
i productes alimentaris a la metròpoli de Barcelona.
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ben clar que aquest sector no pot ser de cap manera
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alimenta i dona feina, ni per les Administracions a les
que manté amb els corresponents impostos i activitats
econòmiques, ni tan sols pels suposats protectors d’uns
espais naturals que, en molt casos, han sobreviscut
gràcies a la cura que han tingut els propietaris de les
empreses agràries afectades.
Per tant, per fer-nos ressò de la potència del sector
agroalimentari al Baix Llobregat, així com ser un
interlocutor vàlid i representatiu enfront qualsevol
actuació que afecti al bé patrimonial més important
d’una empresa agrària, com és el sòl, hem impulsat
una Taula de Treball
Aquesta Taula de Treball està formada per la pròpia
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Els principals punts que volem tractar són:
x Promoure la consecució d’un veritable Hub
Agroalimentari a la zona agrícola del Baix Llobregat,
tot potenciant el sector empresarial agroalimentari
que ha estat l'autèntic pal de paller de l’àrea
metropolitana durant la pandèmia en contribuir,
d’una forma decisiva, a la sobirania productiva i
alimentaria de tot Catalunya i en particular de l'àrea
metropolitana. Ara és el moment d’atreure talent
i innovació, aprofitar les innegables sinergies i
avantatges que la proximitat als mercats pot oferir,
i esdevenir novament punt de referència en l’àmbit
agroalimentari.
x Aconseguir la menor afectació possible de sòl
agrícola per compensar els espais naturals protegits
que puguin quedar afectats per l’allargament de la
pista de l’Aeroport. L’exemple a seguir ens el marca
Europa amb l’ampliació del Port de Rotterdam.
Allà es va compensar cada hectàrea afectada amb
únicament una hectàrea i mitja addicional.

x Consensuar i posar en marxa un pla de gestió
únic i integral de la xarxa de recollida i conducció
de les aigües pluvials del delta del Llobregat.
Evitant els enormes perjudicis econòmics que les
constants i periòdiques inundacions provoquen a
les explotacions agràries, especialment del marge
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de les Administracions i entitats competents.
x Establir un pla de gestió dels nous espais naturals
protegits que evitin i redueixin al mínim els perjudicis
a les empreses i propietats limítrofes. Especialment
els danys de fauna que s’alimenten de les plantacions
agrícoles.

La nostra objectiu és que aquesta Taula de Treball
segueixi treballant per aquest projecte i per d’altres
que en puguin venir. Vetllant sempre per a la promoció
i defensa del sector econòmic agroalimentari del Baix
Llobregat.

Territori

de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat.
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