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Introducció
El propòsit d’aquest document és caracteritzar la distribució geogràfica de la població
resident i ocupada dins l’àmbit de la plataforma econòmica del delta del Llobregat i
identificar, de la manera més àmplia possible, les diferents associacions i
organitzacions ciutadanes radicades en aquest espai.
Aquesta anàlisi pertany a l’apartat “Actors, governança i participació” del bloc de
diagnosi del Pla director estratègic de la plataforma econòmica del delta del Llobregat.
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01
Distribució de la població
resident i ocupada
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L’àmbit de la plataforma econòmica del delta del Llobregat
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Els barris de l’àmbit de la plataforma
─ Barcelona
La Marina del Prat Vermell
La Marina de Port
─ Hospitalet de Llobregat
Gran Via Sud
Bellvitge
─ El Prat de Llobregat
Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV
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Els barris de l’àmbit de la plataforma
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Població resident
A l’àmbit de la plataforma hi viuen un total de 78.487 persones.
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Població resident
D’aquestes 78.487 persones, un 80% viuen al Prat de Llobregat, un 11% a l’Hospitalet
de Llobregat i un 9% a Barcelona.

Distribució de la població resident segons municipi
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Població resident
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Població laboral
No existeix una base de dades comuna amb els llocs de treball localitzats (LTL) per
a l’àmbit de la plataforma econòmica del delta del Llobregat, situació que dificulta el
coneixement acurat de la seva distribució espacial.
Amb les dades disponibles, s’ha fet un càlcul aproximatiu dels LTL amb tres nivells
d’agregació:
 Les polaritats
 Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)
 Les principals empreses
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Població laboral (I)
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Població laboral (II)
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Població laboral (II)
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Orígens dels desplaçaments a la feina (s/ pla mobilitat 2007)
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Orígens dels desplaçaments a la feina (s/ pla mobilitat 2007)
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02
Associacions i organitzacions
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L’associacionisme a la plataforma econòmica del delta del Llobregat
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat sumen més de 10.000
associacions, un terç de les quals tenen finalitats socials i culturals.
Associacions
Associacions de Veïns
Activitats econòmiques
Esports
Partits polítics i sindicats
Educació
Sanitat i serveis socials
Medi Ambient
Societat
Cultura
Oci i lleure
Altres
Total

Barcelona
329
966
753
170
418
870
120
2079
1453
459
1898
9515

el Prat
14
10
74
14
20
25
2
25
51
18
1
254

l'Hospitalet
19
31
104
11
76
76
7
140
60
109
1
634

Font: http://guia.barcelona.cat/ca/temes/associacions?code0=0062001002&tr=620&c=00620%2A
http://www.entitatsdelprat.cat/directori-dentitats/
Font: http://www.l-h.cat/directori/directori.aspx?cr=62618&id=1
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L’associacionisme a la plataforma econòmica del delta del Llobregat
Podem agrupar les associacions que tenen relació amb la plataforma en tant que espai
econòmic, àmbit territorial i de ciutat i sistema ambiental en cinc categories:


Associacions de veïns



Econòmiques i de promoció econòmica



Medi ambient



Defensa del patrimoni



Altres
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Associacions de veïns (I)
A l’àmbit de la plataforma econòmica del delta del Llobregat hi ha 17 AA.VV.
distribuïdes de la següent manera:

─ Municipi de Barcelona
Barri de la Marina del Prat Vermell
 AA.VV. de les Cases Barates – Eduard Aunós
Barri de la Marina del Port
 AA.VV. Illa Metalco
 AA.VV. Plus Ultra
 AA.VV. de Sant Cristòfol
 AA.VV. del Polvorí
 AA.VV. de la Vinya
 AA.VV. de Can Clos
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Associacions de veïns (II)

─ Municipi del Prat de Llobregat
Districte 1
 AA.VV. i comerciants del Carrer Ferran Puig
 AA.VV. del Prat Nord
Districte 5
 AA.VV. la Barceloneta
 AA.VV. Onze de Setembre-Plaça Lluis Companys
 AA.VV. Cases de la Seda
 AA.VV. barri de les Palmeres
 AA.VV. Jardins de la Pau
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Associacions de veïns (III)

─ Municipi de L’Hospitalet de Llobregat
Barri de Gran Via Sud
 AA.VV. Ildefons Cerdà de Gran Via Sud
Barri de Bellvitge
 AA.VV. Bellvitge
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Associacions de veïns (IV)
A més trobem les següents associacions de caire federatiu a nivell municipal i
comarcal:




Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
Federació d’AA.VV. de L’Hospitalet de Llobregat
FAVBaix
La Federació Comarcal d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat
(FAVBaix) coordina 77 associacions de veïns i veïnes i federacions de
19 municipis que duu a terme diversos projectes i campanyes
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Associacions de veïns (IV)

Id.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nom
AA.VV. Ildefons Cerdà de Gran Via Sud
AA.VV. Bellvitge
AA.VV. de Sant Cristòfol
AA.VV. de les Cases Barates ‐ Eduard Aunós
AA.VV. Illa Metalco
AA.VV. del Polvorí
AA.VV. Plus Ultra
AA.VV. de la Vinya
AA.VV. de Can Clos
AA.VV. del Prat Nord
AA.VV. i comerciants del Carrer Ferran Puig
AA.VV. Jardins de la Pau
AA.VV. la Barceloneta
AA.VV. Cases de la Seda
AA.VV. barri de les Palmeres
AA.VV. Onze de Setembre‐Plaça Lluis Companys
FAVBaix
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona
Federació d'AA.VV. de l'Hospitalet de Llobregat
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Econòmiques i de promoció
Les associacions empresarials dedicades a la promoció econòmica agrupen empreses
segons sector econòmic o àmbit territorial. Les associacions sectorials i/o gremials
més estretament relacionades amb les activitats que es desenvolupen a la plataforma
econòmica del delta del Llobregat són les següents:

─ Municipi de Barcelona


Associació d´Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
Aglutina les empreses consignatàries de vaixells de Barcelona amb la finalitat de representar,
gestionar i defensar els drets dels seus associats i promoure la relació amb els òrgans de
l'Administració.
www.consignatarios.com



Associació d´Empreses Estibadores Portuàries de Barcelona
Associació d'empreses estibadores del Port de Barcelona.
www.aeepb.com



Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona
http://www.bcn.ateia.com/
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Econòmiques i de promoció


Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors
Associació composta per empreses dedicades al transport de contenidors amb origen/destí al Port
de Barcelona.
http://atecbcn.es/



Associació Mediterrània de Transportistes de Contenidors i Intermodal
Associació de transportistes amb especial atenció als autònoms i PIMES.
www.ametraci.com





Associació d’Arrendataris del Polígon de la Zona Franca
Associació de Concessionaris de Mercabarna
Gremi de Consignataris Majoristes de Peix i Marisc Fresc i Congelat de
Barcelona i Província
Associació d'empreses del Mercat Central del Peix de Barcelona fundada el 1978.
www.gmpbcn.com



Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de
Barcelona i Província (AGEM)
Associació d’empreses majoristes fundada el 1977.
http://agem.mercabarna.com/
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Econòmiques i de promoció


Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
Associació sense ànim de lucre que representa els interessos del sector de la venda al detall de
fruites i d'hortalisses a la demarcació de Barcelona.
www.gremifruiters.com





Associació d’Empresaris Majoristes de Mercabarna-flor (AEM)
Associació de Bars i Restaurants de Mercabarna
Associació Clúster Alimentari de Barcelona
Constituïda el 2009 i formada per una trentena d’empreses i entitats vinculades al sector alimentari català.





www.clusteralimentari.cat
Associació Professional de Concessionaris del Pavelló Polivalent de
Mercabarna
Associació d'Aplegadors del Mercat Central del Peix
Gremi de Peixaters de Catalunya
www.gremipeixaters.com

26

Econòmiques i de promoció

─ Municipi del Prat de Llobregat


Associació de Locals i Empresaris d’Oci del Prat
ALEOP aplega els principals locals d’oci i restauració del Prat.



Associació de Criadors de Pollastre Raça Prat
Associació de criadors d’aviram fundada l’any 1985 que promou la Fira Avícola que es ve
celebrant des de fa trenta anys.
http://www.pollastredelprat.com



ILI Logística internacional
Associació d'empreses i institucions vinculades al transport, la logística i la gestió
d'infraestructures promoguda al si de la ZAL.
http://www.ilionline.com/



Associació de Treballadors de l’Aeroport de Barcelona
Associació que té per objectiu oferir un sistema de transport propi als treballadors de l’aeroport
des de Barcelona i el Prat de Llobregat.
http://www.asoctrabajadoresaeropuertobcn.es/es/
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Econòmiques i de promoció

─ Comarca del Baix Llobregat


Associació de Gastronomia i Turisme del Prat i el Baix Llobregat
Associació per a incentivar el consum i el comerç dels productes gastronòmics del Prat de
Llobregat i de la comarca del Baix Llobregat.
http://www.agtbaix.cat/
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Econòmiques i de promoció
D’altra banda, les associacions empresarials de promoció econòmica de base
territorial són les següents:

─ Municipi de Barcelona


Associació de Comerciants La Marina-Zona Franca
Associació professional empresarial sense finalitat de lucre, que va néixer l’any 1990. El seu
objectiu social és la representació, gestió, defensa i foment del comerç del barri de la Marina, i
dels interessos econòmics i socials comuns dels seus associats.
https://comerciantslamarina.wordpress.com

─ Municipi del Prat de Llobregat


Associació de Comerciants del Prat de Llobregat
Associació de comerciants del municipi.
http://www.pratgrancomerc.com/
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Econòmiques i de promoció


El Prat Empresarial
Associació representativa del món empresarial del municipi.
http://www.elpratempresarial.com/



Associació d’empresaris
Associació per a la dinamització del sector empresarial i comercial del Prat de Llobregat.
http://www.acip.info/



Associació Comerciants Carretera Marina
Associació de comerciants.
http://www.pratgrancomerc.com/



Associació d’Empresaris del Polígon Pratenc

─ Municipi de l’Hospitalet de Llobregat


Associació Empresarial de Pedrosa
Associació d’empreses situades al polígon industrial Pedrosa.
http://www.aepedrosa.com/
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Econòmiques i de promoció

─ Comarca del Baix Llobregat


Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat
L'Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat - AEBALL, nascuda l'any 1984 a
L'Hospitalet de Llobregat, aplega més de 3.000 empreses ubicades a la comarca del Baix
Llobregat que suposen en conjunt més de 48.000 llocs de treball. No té finalitat lucrativa i la
integració de les empreses es realitza de forma voluntària.
http://www.aeball.net/
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Econòmiques i de promoció econòmica

Id. Nom
20 Associació de Locals i Empresaris d'Oci del Prat
21 Associació de Criadors de Pollastre Raça Prat
22 ILI Logís ca internacional
23 Associació de Treballadors de l'Aeroport de Barcelona
24 Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
25 Associació d'Empreses Estibadores Portuàries de Barcelona
26 Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona
27 Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors
28 Associació Med. de Transportistes de Contenidors Intermodal
29 Associació de Concessionaris de Mercabarna
30 Associació Gremial d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses
31 Asociación Profesional de Concesionarios del Pabellón Polivalente
32 Associació d'Empresaris Majoristes de Mercabarna‐flor
33 Associació de Comerciants del Prat de Llobregat
34 El Prat Empresarial
35 Associació de Gastronomia i Turisme del Prat i el Baix Llobregat
36 Associació d'Empresaris
37 Associació Comerciants Carretera Marina
38 Associació d'Empresaris del Polígon Pratenc
39 Associació de Comerciants La Marina‐Zona Franca
40 Associació empresarial de Pedrosa
41 Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat
42 Associació d'Arrendataris del Polígon de la Zona Franca
43 Gremi de Consignataris Majoristes de Peix i Marisc Fresc
44 Associació Clúster Alimentari de Barcelona
45 Asociación de Bares y Restaurantes de Mercabarna
46 Gremi de Peixaters de Catalunya
47 Associació d'Aplegadors del Mercat Central del Peix
48 Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
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Medi Ambient
Les associacions dedicades a la defensa del medi ambient són d’abast local,
comarcal, català, espanyol o internacional. En el cas que treballin en diferents
territoris, les accions específiques en cada un d’ells es duen a terme a través de grups
locals.
D’altra banda, nombrosos moviments de defensa del territori es duen a terme a través
de plataformes específiques d’actuació, integrades tant per associacions com per
altres agents locals.
Associacions comarcals:


Associació Industrial per a la Producció Neta
Associació d’empreses de sectors diversos ubicades a la Vall Baixa i el delta del Llobregat que
promouen una dinàmica de desenvolupament sostenible en l’exercici de la seva activitat
econòmica i industrial.
http://www.aipn.cat/
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Medi Ambient
Associacions catalanes amb representació local:


CEPA – Grup local de Molins de Rei i St. Just Desvern
Associació ecologista, entre els projectes que duen a terme hi ha un de qualitat de l'aigua del riu
Llobregat
.
http://cepa.cat/index.php/inici.html



DEPANA – secció Baix Llobregat
Associació que actua per a la defensa, l'estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que
promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes.
http://www.depana.org/



Ecologistes en Acció – Grup Les Agulles
Associació ecologista, ecopacifista, conservacionista i de defensa dels animals que treballa per
aconseguir una societat ecològicament sostenible i en la defensa dels equilibris mediambientals
davant les agressions.
http://www.lesagulles.org/
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Medi Ambient
Associacions internacionals amb representació local:


SEO/BirdLife – Secció Barcelona
Organització pionera en la conservació de la natura i la biodiversitat, amb un especial interès per
les aus. La secció Barcelona s’ocupa de vetllar per preservar el delta del Llobregat.
http://glseobarcelona.com/grup-local-seo-barcelona/



WWF – Grup Barcelona
Organització que treballa per la conservació biològica a escala mundial assegurant un ús
sostenible dels recursos naturals renovables i promovent la reducció de la contaminació i el
consum desmesurat.
http://www.wwf.es/colabora/participa/hazte_voluntario/forma_un_grupo/grupo_de_barcelona/
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Medi Ambient
Plataformes locals i comarcals:


Delta Viu (Plataforma per la Recuperació dels Espais Agraris i Naturals del
Delta del Llobregat)
Plataforma hereva de la Plataforma Aturem Eurovegas – Salvem el Delta del Llobregat.
http://deltaviu.org/tag/parc-agrari-del-baix-llobregat/



Plataforma SOS Delta del Llobregat
Plataforma de defensa del Delta del Llobregat.
http://sosdeltallobregat.org/2014/01/03/depana-presenta-al%C2%B7legacions-a-la-revisio-delpla-especial-del-parc-agrari-del-baix-llobregat/



Salvem Oliveretes
Plataforma contrària a la urbanització de la zona agrícola-forestal d'Oliveretes (Viladecans).
http://www.lesagulles.org/

36

Medi Ambient


Salvem la Zona Agrícola
Plataforma ciutadana per a la conservació de la zona agrícola de L’Hospitalet de Llobregat i en
contra de l’especulació immobiliària.
http://salvemlazonaagricolha.blogspot.com.es/



Plataforma en Defensa del Territori i el Patrimoni del Baix Llobregat Nord
Plataforma en contra de la creació d’un enllaç entre l’autovia A-2 i l’autopista Terrassa-Manresa,
entre Martorell i Vacarisses.
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Medi Ambient

Id. Nom
49 CEPA ‐ Grup local de Molins de Rei i St. Just Desvern
50 Associació Industrial per a la Producció Neta
51 DEPANA ‐ secció Baix Llobregat
52 Ecologistes en Acció ‐ Grup Les Agulles
53 WWF ‐ Grup Barcelona
54 SEO/BirdLife ‐ Secció Barcelona
55 Plataforma SOS Delta del Llobregat
56 Salvem Oliveretes
57 Salvem la Zona Agrícola
58 Delta Viu
59 Plat. en Defensa del Territori i el Patrimoni del Baix Llobregat Nord
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Patrimoni
Les associacions dedicades a la salvaguarda i la promoció del patrimoni són, en
general, minoritàries atès que sovint aquesta tasca queda recollida per fundacions i
instituts d’estudis de caràcter local i comarcal. Quan es tracta d’una acció o
reivindicació concreta del patrimoni es constitueixen plataformes que engloben tot
tipus d’agents.
Associacions locals:


Amics del Prat
Associació cinquantenària que inclou una comissió de Patrimoni i una altra de Medi Ambient.
http://www.amicsdelprat.cat/



Protegim el Canal de la Infanta
Plataforma creada per la protecció i restauració de l’històric Canal de la Infanta.
http://canaldelainfanta.blogspot.com.es/
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Altres
Hi ha una gran quantitat d’associacions dedicades a esport, oci i cultura a l’àmbit de la
plataforma econòmica del delta del Llobregat. Excloent les que tenen un àmbit
d’actuació limitat a un nucli urbà, trobem:


Associació de Spotters Barcelona - El Prat
Associació formada per aficionats a la fotografia i la cultura aeronàutica (avions, aerolínies i
aeroports).
http://www.spotters-barcelona-el-prat.org/
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Patrimoni i altres

Id. Nom
60 Amics del Prat
61 Protegim el Canal de la Infanta
62 Associació de Spotters Barcelona
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Síntesi
En total s’han trobat 62 associacions dins del territori de la plataforma econòmica del
delta del Llobregat o relacionades amb les activitats que es desenvolupen en aquest
àmbit.
El tipus d’associació més majoritària és la vinculada amb l’activitat econòmica o la
promoció d’aquesta, seguida per les associacions de veïns.
Associacions segons tipus
35
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42

Síntesi
La majoria de les associacions són d’escala local/municipal. Tanmateix un nombre
significatiu tenen un àmbit d’acció de major escala, especialment aquelles vinculades
al medi ambient.

Associacions segons àmbit territorial
17

18
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8

Veïns
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Econòmiques
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Medi Ambient

7

Patrimoni
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Barcelona

1

0

0

l'Hospitalet de Llobregat

0

1

el Prat de Llobregat

1

2

1

supramunicipal
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Síntesi
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