
Dinar exclusiu després d’una visita al Parc Agrari 
i al mercat de pagès.

Aquell producte que es toca, se sent. La terra i la seva naturalitat ens parlen d’emocions i sensacions. El Parc Agrari 
del Baix Llobregat com a expressió de proximitat i qualitat, una fèrtil zona agrícola d’interès estratègic en l’àmbit urbà. 
Entendre el que mengem per entendre el nostre entorn. Conèixer el procés que segueix el producte des de la terra 
fins al plat. 

Recorrerem el Parc Agrari acompanyats per un tècnic, descobrirem què s’hi cultiva i quins són els productes de 
temporada. Posteriorment, ens desplaçarem al Mercat de Pagès, on podrem comprar producte de km 0 directament 
als productors. Un camí que només pot acabar davant d’un plat on desgustarem el que hem tocat i on entendrem el 
que hem degustat.

Eat&Parc!



Data i horari
Pendent de concretar.

Si sou un grup, poseu-vos en contacte amb la Porta del 
Delta per buscar una data de visita.

Preu   
Visita amb dinar adult: 23 €
Visita amb dinar infantil, fins als 12 anys: 10 €

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

Més informació 
Per a qualsevol dubte contacteu amb 
info@portadeldelta.cat o bé per telèfon al 93 374 13 79. 

Informació de la visita

Desenvolupament de la visita

10.30h  
Punt de trobada a Can Comes, seu del Consorci del Parc Agrari (Cal ser molt puntual). GPS: 41.341637, 2.078451

10.30 - 10.45h
Explicació de l’activitat

10.45 - 13.00h
Activitat. Visita guiada al Parc Agrari del Baix Llobregat de la mà d’un tècnic del Consorci. A més, coneixerem com viu 
avui en dia la pagesia i com és fer-ho enmig de grans zones urbanes. Un pagès del territori ens explicarà com és el 
seu dia a dia i ens ensenyarà com treballa les seves terres.  

13.00 - 13.30h
Desplaçament fins a l’aparcament de l’Ajuntament. Aparcament amb zona blava de pagament fins les 14h. A partir 
d’aquí ens desplaçarem caminant fins al Mercat de Pagès. 

Aparcament. GPS: 41.331005, 2.092782 Mercat de Pagès. GPS: 41.325732, 2.094033



13.30 - 14.00h
Possibilitat de comprar productes del Parc Agrari i ous Pota Blava. En el marc del Mercat de Pagès, es podran 
comprar productes frescos i directament als pagesos.

14.00 - 14.10h 
Desplaçament fins al restaurant

14.10h
Dinar a base de Pota Blava i productes del Parc Agrari del Baix Llobregat. El menú pot variar en funció de l'època 
de l'any i dels productes de temporada. Cal comunicar amb antelació si algun assistent té intolerància o al·lèrgia 
alimentària.

Recomanacions  
Es recomana dur repel·lent de mosquits, crema solar i aigua, a la primavera – estiu; i anar amb calçat còmode, gorra i 
ulleres de sol i roba d'abric, segons l'època de l'any. Es disposa de WC a l'inici de l'itinerari.

Reserva de places

Places limitades. Reserves al Servei d’Informació Turística Porta del Delta mitjançant el formulari d'inscripció 
o bé al telèfon 933741379 o per correu electrònic a info@portadeldelta.cat.
Més informació: http://www.elprat.cat/turisme-i-territori/que-fer-al-prat/experiencies

Organitza: Town

https://goo.gl/forms/wmRIlLZz7FMkHxFs2

