
El Prat és sorprenent! Gaudim-lo. Cuidem-nos.

Des de la desembocadura del riu Llobregat fins a l’estany del 
Remolar-Filipines s’estenen els 5,5 quilòmetres de la platja del 
Prat. Es tracta d’un litoral recuperat en les darreres dècades i 
actualment en bona part protegit. Un paisatge sorprenent. Un 
espai natural únic en plena àrea metropolitana. I un recurs de 
lleure per a la ciutadania especialment valuós en temps de crisi 
sanitària. Ara més que mai, gaudim d’aquest tresor.  El territori 
ens cuida; cuidem-lo nosaltres també!

Platja de 
Can Camins 
La platja de Can Camins acull la part 
més lúdica de la platja. Aquí podeu 
gaudir de les quatre guinguetes que 
podem trobar a la platja del Prat, i que 
enguany podeu gaudir amb unes 
mesures especials per garantir que ho 
podem fer tot mantenint seguretat 
sanitària.

En aquesta franja de la platja del Prat, 
també trobem instal·lacions esportives 
com el Centre Municipal de Vela. 
Aquest equipament és una referència 
comarcal en el foment dels esports 
nàutics, i té per objectiu oferir a la 
ciutadania la possibilitat de conèixer i 
practicar regularment les següents 
activitats nàutiques:  patí català, 
catamarà, windsurf, paddelsurf, caiac 
de mar i surf.

Quines mesures
sanitàries cal
seguir?

En instal·lar-nos, mantinguem la 
distància  mínima de 2 metres 
entre grups.

Vigilem que els nostres objectes 
personals (para-sols, bosses, etc) 
respectin la distància mínima 
de 2 metres.

Si no és possible mantenir la 
distància, fem servir la mascareta.

Rentem-nos sovint les mans 
amb gel hidroalcohòlic.

Evitem aglomeracions.

Com a conseqüència de les mesures 
sanitàries per lluitar contra la COVID19, 
l’aforament de la platja és limitat. 
Mirem d’escurçar les estades, per tal 
que tothom tingui l’oportunitat de 
gaudir d’aquest espai de forma 
responsable. 
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Cuidem la 
platja

Fem servir les passeres.

Utilitzem les papereres i els 
cendrers.

No llencem objectes al mar.

Evitem dur-hi gossos i mascotes 
en temporada de bany.

Evitem el sabó a dutxes i 
rentapeus.

No hi fem acampada lliure.

Evitem dur-hi equips de música 
amb altaveus.

No accedim a la sorra amb 
vehicles motoritzats.

Respectem l’abalissament de 
zones dins de l’aigua.

Respectem les zones i els horaris 
de pesca establerts.

No deixiem hams a la sorra.

No circulem en bicicleta per les 
passeres.

Recorda: segons l’estat del mar
Pots consultar l’estat del mar al web elprat.cat

Bany amb precaució Bany amb màxima precaució Prohibit banyar-se

#alpratenscuidem

Aquest  estiu, més que maigaudimde la platja de forma resposable
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