
 

Caminades Eixample      Senderisme: dimarts 7 d’octubre del 2017 
 
El Remolar - Filipines i la platja de Viladecans  
Sortida prèvia ( longitud 10,6 kms, desnivell inapreciable, temps/mov 2.30 h ) 
  
 

És un dels espais naturals humits més emblemàtics, 
perquè s’hi observen fàcilment ocells aquàtics, com ara 
bernats pescaires, corbs marins, ànecs, fredelugues o 
martinets. A la primavera i a l’estiu els *limícoles omplen 
la maresma.  Aquest espai ocupa 188 ha i inclou l’estany 
del Remolar, la maresma de les Filipines, la riera de 
Sant Climent, la pineda de Cal Francès i una part de la 
platja de Viladecans 
 
Durant el segle XIX es va portar a terme la colonització del delta del Llobregat i del poble 
veí de Gavà, es van conrear noves terres, anteriorment ermes. D'aquestes van sorgir 
topònims que indicaven la insalubritat de la zona: "les Filipines", "les Àfriques". Aquestes 
paraules denotaven l'existència de malalties com el paludisme i les febres tifoides, que van 
perdurar fins a principis del segle XX. *Remolar: Mestre o fuster que fa rems. 

Taller en que es fan rems. 

 

Seguirem el braç de la Vidala al llarg de poc 
més d'un quilòmetre, fins arribar al pont per on 
es pot creuar i arribar a l’interior de l’espai fins a 

l’aguait de la Maresma i al de la Bassa dels 
Pollancres. També  seguirem la riera de Sant 
Climent fins al mirador de Cal Francès que ens 
portarà a la platja protegida de Viladecans.  

 

Anteriorment formava part d'aquesta zona 
humida el sector conegut com a Pas de les 
Vaques, destruït com a conseqüència de les 
obres d'ampliació de l'aeroport del Prat. 
L'estany del Remolar data del segle XI i era una 
antiga desembocadura o gola del riu Llobregat. 
El Braç de la Vidala, és un braç de l'estany del 
Remolar, que ja apareix en alguns mapes del 

segle XIX i que va ser ampliat, entre els anys 50 i 60, mitjançant el buidatge del terreny. 
Avui dia aquest nou braç es troba del tot naturalitzat, però el seu estat de conservació es 
ressent de l'entrada d'aigua *eutrofitzada. 

 

 



L'eutrofització (del grec: eutrophia (combinació de eu "ben" i trephein "nodrit") que es pot traduir com 
saludable, nutrició adequada, desenvolupament) és un fenomen causat per l'acumulació de nutrients en 
un ecosistema com ara un llac o una bassa. 

 

L'increment de la concentració de nutrients pot ser degut a 
abocaments incontrolats d'aigües residuals urbanes i industrials i 
d'aigües que han estat utilitzades en l'agricultura (que 
contenen fertilitzants) els més perjudicials per a l'ecosistema 
aquàtic, ja que aporten una gran quantitat de nitrogen i fòsfor al 
medi i, d'aquesta manera, provoquen el seu desequilibri. Entre 
els efectes negatius de l'eutrofització hi ha la *hipòxia o 
subministrament inadequat i l'escassetat d'oxigen en l'aigua. 

 

Amb l'augment de nutrients els organismes fotosintètics proliferen i això fa augmentar la quantitat 
d'oxigen dissolt a l'aigua (*hiperòxia), fet que implica el creixement del nombre d'éssers vius. A 
mesura que augmenta el nombre d'éssers vius, es va reduint l'oxigen ja que tots el necessiten per 
respirar. A més, el volum de nutrients disponibles també disminueix i gran part dels éssers vius 
moren a causa de l'empobriment del medi. 

La vegetació de l'espai és formada sobretot per jonqueres, prats humits i *salicornars 

(planta carnosa o suculenta que es coneix també com planta de San Pere, espàrrec de 
mar o herba salada), arbustius i herbacis, així com per 
fragments de tamarigars i pinedes litorals. Als marges del 
Remolar i la Vidala apareixen també canyissars i canyars. 
Pel que fa a la flora, s'hi han citat espècies com el jonc bord, 
la gencianàcia, la ranunculàcia, la gramnia , la poligonàcia, 
algunes orquídies, com Ophrys speculum i Serapias 
parviflora. També destaquen espècies com el narcís serotí i 
el lliri groc.  

Els limícoles són un grup d'ocells que tenen com a 
característica comuna una alimentació a base de la fauna 
limícola (que viu en el fons dels fangs) 

Els limícoles típics estan lligats a zones humides, com ara 
els aiguamolls, albuferes o les costes marines, però també les 
ribes dels rius. Moltes de les espècies àrtiques i de regions 

temperades fan llargues migracions, però les tropicals sovint 
són residents o es mouen en funció de les pluges.   

 

La major part de les espècies mengen petits invertebrats que cullen del fang o sobre terra. 
Les diferents espècies han desenvolupat becs de diferent llargària, en funció de l'aliment 
que obtenen al mateix hàbitat, especialment a la costa, per tal de no competir de manera 
directa amb altres espècies per l'alimentació. 
 
Moltes espècies tenen terminacions nervioses sensitives al final dels becs, per tal de 
detectar preses soterrades al fang o la terra tova. Algunes espècies de major mida, en 
particular, les adaptades a hàbitats més secs, es poden alimentar de preses més grans, 
incloent insectes i petits rèptils. 

 


