
SERVEI D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DEL DELTA DEL LLOBREGAT

EL SERVEI D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ LA PORTA 
DEL DELTA, T’OBRE LES PORTES A UN TERRITORI 
SORPRENENT QUE MAI S’ACABA, T’INFORMA I ET 
FACILITA L’ACCÉS A TOTS ELS ESPAIS. 

ENTRA I PENJA LES 
MILLORS FOTOS DE LA 
TEVA VISITA AL DELTA.

WWW.PORTADELDELTA.CAT

EL DELTA PEL TEU COMPTE

Per a més informació sobre els espais naturals del riu, el Remolar, 
les Filipines i la pineda de can Camins:
Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. 
Tel. 93 479 32 01 / www.deltallobregat.cat / administracio@deltallobregat.cat

Descripció Format per l’estany del Remolar, la maresma de les Filipines, 
 la riera de Sant Climent i la platja. És un territori privilegiat 
 per observar-hi ànecs que descansen o martinets i bernats 
 que busquen aliment.
Horaris · Tots els dies, de l’1 de novembre al 28 de febrer, de 9 a 17 h.
 · Tots els dies, de l’1 al 31 de març, de 9 a 18 h.
 · Laborables, de l’1 d’abril al 15 de juny, de 9 a 18 h.
 · Festius, de l’1 d’abril al 15 de juny, de 9 a 20 h.
 · Tots els dies, del 16 de juny al 15 de setembre, de 9 a 20 h.
 · Tots els dies, del 16 de setembre al 31 d’octubre, de 9 a 18 h.

Descripció Formats pel tram final del riu Llobregat i els estanys
 de Cal Tet i Ca l’Arana, per una banda, i el camí que segueix 
 el canal de la Bunyola i que porta als edificis dels Carrabiners 
 i el Semàfor, per l’altra. Hi ha una gran diversitat de flora 
 i fauna, especialment d’ocells aquàtics.
Horaris · Tots els dies, de l’1 de novembre al 28 de febrer, de 9 a 17 h.
 · Tots els dies, de l’1 al 31 de març, de 9 a 18 h.
 · Laborables, de l’1 d’abril al 15 de juny, de 9 a 18 h.
 · Festius, de l’1 d’abril al 15 de juny, de 9 a 20 h.
 · Tots els dies, del 16 de juny al 15 de setembre, de 9 a 20 h.
 · Tots els dies, del 16 de setembre al 31 d’octubre, de 9 a 18 h.

ESPAIS NATURALS DEL RIU LLOBREGAT

ESPAI NATURAL DEL REMOLAR - FILIPINES

La platja del Prat és indret fantàstic per visitar durant tot l'any. 
Gaudeix-la! 

Situada al litoral del Prat. Hi domina el pi pinyer, que creix 
sobre les antigues dunes de sorra de la platja i crea un 
ambient molt ombrívol que serveix de refugi a ocells com 
el picot i les mallerengues.
Tots els dies, del 16 de juny al 15 de setembre, de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h. Caps de setmana i festius, del 16 de setembre al 
15 de juny, de 10 a 14 h.
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Descripció Un itinerari circular senyalitzat al voltant de can Comas 
 ens mostra l'activitat agrícola i ens acosta als ecosistemes  
 agrari i fluvial del Delta.
Informació  Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
 Tel. 93 378 81 90 / parcagrari@diba.cat

Descripció Seu, mira el cel i descobreix l’emoció de veure els avions 
 de ben a prop. Els miradors d’avions del Prat, a la carretera  
 de la platja, ens permeten conèixer i familiaritzar-nos amb  
 la gran diversitat d’avions de l'aeroport del Prat.

PINEDA DE CAN CAMINS

LA PLATJA DEL PRAT

PARC AGRARI

ELS MIRADORS D’AVIONS
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Amb motiu de les obres de construcció del pont del 
Llobregat, el camí de la mota dreta del riu Llobregat 
romandrà tancat. El pas alternatiu, senyalitzat 
convenientment, passa per Av. Onze de Setembre, 
segueix pel camí de la Marina i arriba al camí de 
València. (Veure plànol)
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OBERTURA DE L'ITINERARI DE LA BUNYOLA
Amb la finalització de les obres de condicionament dels itineraris de la Bunyola han millorat les condicions dels accessos a l'antiga 
caserna dels Carrabiners i el mirador del Semàfor, així com l'entorn del mirador de la Bunyola. Us convidem a descobrir-los i a gaudir-ne. 
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