
La Casa Gomis (La Ricarda)
Un diàleg entre l’arquitectura i el paisatge

Cicle de visites guiades i dinar a base de productes locals

El servei d’informació turística i de promoció del delta del Llobregat La Porta del Delta impulsa un cicle 
de visites guiades a una de les joies més representatives de l'arquitectura racionalista a Catalunya: 
la Casa Gomis, també coneguda com la Casa de Vidre i referenciada en la xarxa de cases singulars 
www.iconichouses.org. Situada al municipi del Prat, en ple delta del Llobregat, envoltada de pins i a pocs 
metres del mar, la casa s’integra en el paisatge que l’envolta de manera que s’estableix un constant  
diàleg entre l’arquitectura i l’entorn.

La Casa Gomis comença a dissenyar-se l'any 1950 a partir de l'encàrrec que els seus propietaris, 
Ricardo Gomis i Inés Bertrand, fan a l'arquitecte Antonio Bonet, però és mitjançant la correspondència 
epistolar mantinguda durant tretze anys entre els propietaris i l'arquitecte que es defineixen tots i 
cadascun dels detalls que la configuren.

Inaugurada l’any 1963, la casa va esdevenir en el seu temps un espai privilegiat de creació, d’exhibició i 
de trobada de l’avantuguarda cultural, i va acollir una part de les activitats musicals i teatrals que 
organitzava el Club 49.



Dates
Per conèixer les dates de les properes visites, 
consulteu la web: 
http://www.elprat.cat/turisme-i-territori/
que-visitar/la-casa-gomis

Preu   
Preu amb dinar adult: 34,00 €

Preu amb aperitiu adult: 25 €
Preu amb aperitiu infantil: 12 €

Preu amb dinar infantil, fins a 12 anys: 16,50 € 

Desplaçaments
Els desplaçaments es faran en vehicle propi. 
Consulteu els aparcaments en l’apartat
Desenvolupament de la visita. 

Informació de la visita

Desenvolupament de la visita amb aperitiu

09.15 h  
Punt de trobada a l'aparcament del Centre Municipal de Vela, a la platja del Prat de Llobregat.

Aparcament Centre Municipal de Vela. GPS:41.287235, 2.105341

09.15 - 9.45 h

Visita guiada a la casa Gomis de la mà d’una de les seves propietàries.
Aparcament gratuït. 

10:00 - 11:30 h

11.45 - 12.15 h
Desplaçament fins al Cèntric Gastrobar by Ona Nuit (Pl. Catalunya 39-41 El Prat de Llobregat). 
Possibilitat d’aparcament de pagament a sota mateix del restaurant. GPS 41.321914, 2.094183   

Visita al Mirador de l’Illa que, situat a 17m d’alçada, ens permet una vista panoràmica del territori i una visió diferent 
de la Casa Gomis. 



Desenvolupament de la visita amb dinar

11.15 h
Punt de trobada a l'aparcament del Centre Municipal de Vela, a la platja del Prat de Llobregat.

Aparcament Centre Municipal de Vela. GPS:41.287235, 2.105341

11.15 - 11.45 h
Visita al Mirador de l’Illa que, situat a 17m d’alçada, ens permet una vista panoràmica del territori i una visió 
diferent de la Casa Gomis.

12.00 - 13.30 h
Visita guiada a la casa Gomis de la mà d’una de les seves propietàries.
Aparcament gratuït. 

GPS: 41.325742, 2.095696

13.30 - 14.15 h
Desplaçament fins al restaurant Rústic & co, amb aparcament entre l'Ajuntament i l'esglé sia.

14.15 h
Dinar a base de Pota Blava i productes del Parc Agrari del Baix Llobregat.
http://www.elprat.cat/turisme-i-territori/que-visitar/la-casa-gomis.

Podeu consultar el menú a 

alguna intolerància o al·lèrgia alimentària.
Cal comunicar amb antelació si algun assitent té 

Reserva la teva plaça
Places limitades. Podeu omplir aquest formulari d'interessats i us avisarem quan s'organitzi una nova visita.
Si sou un grup d'almenys 20 persones, poseu-vos en contacte amb Porta del Delta al telèfon 933741379 o
per correu electrònic a info@portadeldelta.cat per tal d'organitzar-vos una visita en una data convinguda.

Més informació: http://www.elprat.cat/turisme-i-territori/que-visitar/la-casa-gomis 

Organitza: Town


