RESOLUCIÓ SOBRE LA CONSERVACIÓ DEL DELTA DEL LLOBREGAT
Son moltes les entitats ecologistes i administracions públiques del Baix Llobregat que
estem denunciant la manca d’actuacions del govern català i espanyol un any després de la
carta d’emplaçament que la Comissió Europea va enviar al Ministeri per la Transició
Ecològica i el repte Demogràfic (MITECO), en el marc de l’expedient obert contra les
administracions per no protegir els ecosistemes del Delta del Llobregat. El toc d’alerta
europeu va arribar el 19 de febrer del 2021 després de la denúncia interposada fa nou anys
per la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) amb el suport de SEO/BirdLife
a la Unió Europea.
Des de la Joventut Socialista de Catalunya lamentem que un any després d’aquest avís no
s’hagi fet res per avançar en el compliment dels objectius de conservació de la biodiversitat
en un dels territoris sotmesos a una major pressió humana a Catalunya com és el Delta del
Llobregat.
És per això que exigim a les administracions implicades que implantin d’una vegada per
totes, polítiques coherents amb les directives europees per a la protecció del medi ambient i
la biodiversitat.
La Comissió Europea va posar de manifest que les respostes de les administracions,
catalana i espanyola, han estat insuficients per a la conservació dels hàbitats i les espècies
del Delta del Llobregat. Una inacció i passivitat que perdura tot i l’advertiment comunitari,
que assenyalava l’Estat ―l’encarregat de dur a terme obres públiques com el desviament
de la desembocadura del riu Llobregat, entre altres ―, per no respectar les mesures de
compensació de la declaració d’impacte ambiental, que ja d’entrada eren molt insuficients.
És per tot això exposat que la Joventut Socialista de Catalunya manifestem el nostre
compromís de defensa del riu Llobregat, el Delta, i el Parc Agrari, i elevem al Consell
Nacional els següents acords:
1. Crear un espai de treball conjunt entre la JSC Baix Llobregat, la secretaria de
transició ecològica i benestar animal de la JSC, i l'oficina parlamentària per portar
al parlament les següents mesures:
a. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que acceleri de forma
immediata l'aprovació i desenvolupament del Pla especial de protecció
del medi natural i del paisatge del delta del Llobregat, pendent des del
l’any 1994.

b. Reclamar al Govern i al MITECO més recursos econòmics i personals per
a la gestió, conservació, i manteniment del delta del Llobregat i els espais
naturals dels seus voltants
c. Ampliar els espais Xarxa Natura 2000
d. Ampliar les zones de protecció de les aus (ZEPA)
e. La inclusió del Delta al conveni de Ramsar sobre Zones Humides
d'Importància Internacional, subscrit per l'estat espanyol l'any 1982.
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