
 

UN CAP DE SETMANA  
DE NATURA AL DELTA 
  

 

 

PROPOSTA Un cap de setmana de natura al Delta del Llobregat 

PÚBLIC Amb interessos naturalístics i ornitològics  

  

DURACIÓ Dissabte i diumenge 

DESPLAÇAMENTS 

- Si us voleu desplaçar en transport privat, podeu deixar el cotxe als diferents 
aparcaments públics repartits per la ciutat i als Espais Naturals, en funció de la 
destinació a la qual us dirigiu. Podeu veure tots els aparcaments si cliqueu aquí.  

- També podeu fer servir el transport públic per arribar fins al Prat, desplaçar-vos pel nucli 
urbà o bé per arribar als Espais Naturals i, a l’estiu, a la platja. Podeu consultar totes les 
línies fent clic aquí.  

- Podeu llogar bicicletes a: 
Ciclistik: Av. Onze de setembre, 295 (93.264.05.97) Ciclistik 
Centre Esplai 

 

DISSABTE  

 

MATÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Us suggerim tot allò que podeu fer al Delta del Llobregat i a la ciutat del Prat perquè us 
organitzeu un cap de setmana a la vostra mida, pensat especialment per als amants de la natura i 
els ocells. No oblideu els prismàtics!  
 
Us proposem una visita als Espais Naturals del Riu-Cal Tet. Uns espais 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. Tota la informació al Consorci per la 
Protecció i Gestió dels Espais Naturals  
 
En aquest espai hi ha 3 itineraris per descobrir l’entorn:  

• Itinerari 1: recorregut a peu de 3 km ideal per fer en família i tenir una visió general tant 
de la flora com de la fauna de la riba del riu i els aiguamolls.  

• Itinerari 2: recorregut a peu de 5 km en què es visiten els diferents ecosistemes deltaics, 
des de l’aigua dolça del riu Llobregat a l’aigua salada de la desembocadura, passant per 
les pinedes i els aiguamolls. 

* La fauna ornítica d’aquests espais és molt diversa: hi podem trobar des de fotges, 
cabussets i ànecs a, també a l’hivern, corbs marins i bernats pescaires, entre d’altres. 

 

http://m.turisme.elprat.cat/ca/marcadors-servei/39
http://portadeldelta.cat/com_arribar.php
http://www.ciclistyk.es/
http://www.albergueesplaibarcelona.com/ca/ofertes/visita-al-delta
http://www.deltallobregat.cat/presentacio2_1/_5G1ICS7tAW58g3CiM-G8ywpth_RX9CcB4nr4YLrnC-4aS-pfVTo6Ug
http://www.deltallobregat.cat/presentacio2_1/_5G1ICS7tAW58g3CiM-G8ywpth_RX9CcB4nr4YLrnC-4aS-pfVTo6Ug


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins d’aquests Espais Naturals destaquem els següents punts:  
- Riu Llobregat: tram de riu amb aigua salada on podem trobar corbs marins i àguiles 

pescadores. Últimament també s’hi troben flamencs durant la primavera.  
- Torre de Cal Malet: ideal per observar els calaixos de depuració i les polles blaves i 

fotges d’aquest entorn. A l’hivern i amb sort es veu el bitó. 
- Torre de la desembocadura: ideal per veure la platja de Ca l’Arana i els molts ocells 

limícoles que s’hi aturen.  
- Pineda de Ca l’Arana: pineda verge on han trobat refugi una colònia de rat penats i 

altres aus rapinyaires.  
- Aguait de Cal Tet: parada obligatòria de l’itinerari 2. Des d’aquí hi ha una bonica 

panoràmica de l’estany i és el millor lloc per observar aus aquàtiques. 
- Aguait del Sabogal: una nova panoràmica de l’Estany de Cal Tet amb possibilitat de 

trobar noves espècies.  
- Prats humits: zones d’extensa vegetació adaptada a les inundacions, mantinguts 

mitjançant la pastura de ramats. Hi habita un ramat de cavalls de la raça Camarga de 
manera permanent.  

 
• Itinerari 3: recorregut a peu o en bicicleta de 4’6 km que va des dels camps de conreu 

fins a la platja natural i protegida d’especial importància per la cria dels ocells de Ca 
l’Arana.  
* En aquesta platja trobem gavines corses, ànecs blancs, martinets i una gran quantitat 
d’ocells limícoles, entre d’altres.  
 

En aquest itinerari cal destacar els següents punts:  
- Canal de la Bunyola: que recull les aigües pluvials i on podem trobar polles d’aigua, 

tortugues i altres espècies que aprofiten aquesta zona per alimentar-se o reproduir-se.  
- Torre de la Bunyola: és un fantàstic mirador des d’on observar la platja de Ca l’Arana i 

la platja dels Carrabiners. La platja no és d’ús públic i per això manté la seva 
importància com a zona de nidificació.  

- Caserna dels Carrabiners: antiga caserna d’aquest cos de seguretat on avui en dia 
habiten xarrecs, verdums i algun dragó.  

- Edifici del Semàfor: la pujada a l’edifici ofereix una de les millors panoràmiques del 
Delta. Des d’aquí es pot veure la platja, la pineda de la Ricarda, la llacuna de la 
Magarola i la vegetació de la maresma i la plana deltaica en general.  

-  

TARDA ESTIU  
A la tarda us proposem seguir alguns dels itineraris per acabar de descobrir el paisatge del Prat i 
conèixer el Parc Agrari i la platja. Podeu seguir els itineraris recomanats:    

• Un tomb pel camp: del Parc del Riu al Parc Agrari. 
• Una passejada pel litoral: per conèixer la platja del Prat i el seu entorn.  
• En bici fins a la platja del Prat: una bona manera de fer esport i fer un recorregut 

descobrint la ciutat, el riu, el camp i la platja.  
• De la ciutat a la platja: un recorregut per conèixer tot allò imprescindible del nostre 

entorn.  
 

Tots els itineraris es poden completar o variar amb la següent oferta:  
• Miradors d’avions: estira’t a les cadires i gaudeix de la sensació que un avió passi volant 

a pocs metres de tu!  
• CRAM: coneix la Tortuga Floreta i els seus amics en aquest centre de recuperació 

http://portadeldelta.cat/cat_riu.php
http://m.turisme.elprat.cat/?q=ca/content/mirador-de-la-desembocadura
http://m.turisme.elprat.cat/?q=ca/content/aguait-de-cal-tet
http://m.turisme.elprat.cat/?q=ca/content/cam%C3%AD-de-la-bunyola
http://m.turisme.elprat.cat/?q=ca/content/mirador-de-la-bunyola-0
http://portadeldelta.cat/semafor_i_carrabiners.php
http://portadeldelta.cat/semafor_i_carrabiners.php
http://www.portadeldelta.cat/pdf/itinerari_untombpelcamp_mati.pdf
http://www.portadeldelta.cat/pdf/itinerari_passejada_mati.pdf
http://www.portadeldelta.cat/pdf/itinerari_enbici_mati.pdf
http://www.portadeldelta.cat/pdf/itinerari_camidelaplatja_mati.pdf
http://portadeldelta.cat/el_mirador_davions.php
http://portadeldelta.cat/el_cram.php


d’animals marins.  
• Centre Municipal de Vela: si els esports aquàtics són la teva passió, no pots deixar de 

visitar aquest espai i passar una estona d’aventura! 
• Platja: us hi podeu banyar, podeu practicar tot tipus d’esports, prendre un aperitiu o fins 

i tot passejar pels seus propis espais naturals protegits. 
• Mercat de Pagès: cada dissabte al matí, a la plaça Pau Casals del Prat, podeu trobar els 

productes més frescos directament dels pagesos del Prat. 
 
HIVERN 
Us proposem quedar-vos a la ciutat i conèixer la seva oferta cultural, lúdica i social:  

• Podeu passar una bona estona coneixent els principals eixos comercials del Prat, on 
podeu exercir la compra de proximitat. 

• Si el que esteu buscant és producte agroalimentari local, del Parc Agrari (pollastre Pota 
Blava, carxofa del Prat i d’altres), aquí us diem on la podeu trobar. 

• La ciutat gaudeix d’un ric patrimoni que es pot conèixer a través dels itineraris culturals. 
Amb aquests recorreguts coneixereu la història de la ciutat i descobrireu els seus 
principals atractius arquitectònics. 

 
• Passejar pel Parc del Riu és una bona opció per passar la tarda en família.  

 
Altres opcions que us oferim són:  
• Una tarda de teatre o un taller en família poden ser una bona opció els dies de fred o 

pluja. Podeu consultar la cartellera cultural i de tots els actes al web de l’Ajuntament. 
• Veure una pel·lícula al Cinema Capri és un viatge en el temps, ja que l’espai guarda entre 

les seves parets l’encant dels establiments amb història. Un dels pocs cinemes de ciutat 
que queden oberts amb la qualitat d’un multisala. 

• Tenim l’opció de passar la tarda fent esport a les millors pistes de pàdel de tot 
Barcelona o rebent una masterclass de tennis a l’Acadèmia Sánchez-Casal. 

• Si a la nit encara us queden forces i us agrada la música i el bon ambient, consulteu la 
cartellera de La Capsa i deixeu-vos portar! 

 

DIUMENGE  
 
 

 
MATÍ 
 

L’oferta és similar a la de dissabte i podeu omplir la visita amb tot allò que us hagi quedat per 
veure del que us hem proposat o bé podeu completar la vostra estada amb les següents 
propostes per diumenge al matí. 
 

Si preferiu seguir descobrint la flora i la fauna del Delta del Llobregat us proposem: 
• Els Espais Naturals del Remolar – Filipines: espai format per l’Estany del Remolar, la 

maresma de les Filipines, la riera de Sant Climent i la platja. A l’hivern s’hi produeix la 
concentració més grans d’anàtids i limícoles, i, entre els nidificants, sobresurten els 
cames llargues i els martinets menuts. També hi trobem ànecs i bernats.  
* S’hi arriba en transport particular, taxi o bé caminant des de la platja del Prat.   
 

Si veniu en família, us podeu apropar al Parc Nou i participar de les activitats de la 
Jugatecambiental. AMB ofereix activitats gratuïtes per fer en família als Parcs Urbans els caps 
de setmana. Consulteu la seva agenda.  

 
I quan acabeu, no marxeu sense fer un vermut en alguns dels establiments singulars del Prat:  

• Cal Pere Tarrida (bodega i celler centenari): un establiment amb encant que ofereix 
vermut de creació pròpia amb anxoves. Indispensable fer una parada.  

http://portadeldelta.cat/centre_municipal_de_vela.php
http://portadeldelta.cat/la_platja_del_prat.php
http://m.turisme.elprat.cat/ca/content/mercat-de-pag%C3%A8s
http://m.turisme.elprat.cat/ca/mostrar-eixos
http://m.turisme.elprat.cat/ca/marcadors-servei/37
http://m.turisme.elprat.cat/ca/llistat-itineraris?term_node_tid_depth=12
http://portadeldelta.cat/el_parc_delriu.php
http://www.elprat.cat/agenda/
http://www.cinecaprielprat.com/
http://padelbarcelonaelprat.com/
http://padelbarcelonaelprat.com/
http://www.sanchez-casal.com/
http://lacapsa.org/
http://portadeldelta.cat/espais_naturals_de_riu.php
http://www.amb.cat/s/web/amb/agenda.html
http://www.calpere.com/


 

 

• Centre L’Artesà (edifici singular de 1919 amb un ampli pati): ideal per fer el vermut o 
prendre alguna cosa. 

• Cèntric (equipament i espai cultural): gastrobar amb terrassa i una programació 
d’activitats durant tot l’any. 

• En qualsevol dels bars i restaurants de l’àmplia oferta de restauració local. 
• Guinguetes de la platja: d’abril a octubre, sempre hi ha un bon moment per a l’aperitiu  

i què millor que fer-ho amb la brisa marina en una de les 4 guinguetes de la platja del 
Prat. 

 

ON DINAR 

Per dinar us recomanem qualsevol dels restaurants inscrits a la xarxa de ‘El Prat, degusta’l’. Són 
aquells que ofereixen  duran tot l’any productes locals i de qualitat, com el pollastre Pota Blava, i 
els productes frescos del Parc Agrari del Baix Llobregat, el més conegut dels quals és la Carxofa 
Prat, que trobem del novembre a l’abril. 

ON DORMIR 
El Prat té una àmplia proposta de llocs on dormir i per a totes les butxaques. Deixem a les vostres 
mans quina és la millor elecció.  

MÉS INFO 
 

La resta d’informació la podeu consultar a m.turisme.elprat.cat o bé podeu descarregar-vos 
l’aplicació per a mòbil ‘El Prat és sorprenent’ i dur-la sempre a sobre.  
 
Si voleu fer les vostres rutes pels Espais Naturals amb un guia expert en fauna, flora i 
biodiversitat no dubteu en posar-vos en contacte amb el Consorci per la Protecció i Gestió dels 
Espais Naturals.  
Altres espais visitables sota demanda són:  

• Pineda de Can Camins: espai costaner d’elevat valor biològic. La pineda creix sobre les 
antigues dunes de la platja i constitueix un magnífic recer per a una gran diversitat de 
fauna i flora (El Prat).  

• Basses de Can Dimoni: conjunt de tres llacunes a la zona del Parc Agrari que 
constitueixen un espai interessant per la biodiversitat que acullen i, especialment, per la 
funció de dormidor de martinets i esplugabous (Sant Boi de Llobregat).    

• L’Estany de la Murtra i la pineda de la Maiola: format per l’estany de la Murtra, una 
pineda de pi pinyer i conreus. És un hàbitat d’espècies interessants com el martinet 
menut, el blauet i el corriol petit (Gavà i Viladecans). 

 

http://cafeartesa.cat/
http://www.centric.elprat.cat/
http://portadeldelta.cat/on_menjar.php
http://m.turisme.elprat.cat/?q=ca/content/guinguetes
http://portadeldelta.cat/degustal.php
http://portadeldelta.cat/on_dormir.php
http://www.m.turisme.elprat.cat/
http://www.deltallobregat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW5I8KBgdOjrsqRWp0SS658mXKFq1cT73Dy289ECZoYv4g
http://www.deltallobregat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW5I8KBgdOjrsqRWp0SS658mXKFq1cT73Dy289ECZoYv4g
http://m.turisme.elprat.cat/?q=ca/content/pineda-de-can-camins

