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i Promoció Turística

Servei de llançadora de gratuït des de la Porta del Delta fins a la resta 
de la platja, de divendres a diumenge

Carril bici i zona d’aparcament vigilat

Línies de bus PR3 i Platja Exprés

No es permet aparcar des de la rotonda de l'inici de la platja fins al CRAMP

Zona verda d'aparcament en línia. Gratuïta per a residents.P

Zona verda d'aparcament amb noves places. Gratuïta per a residents.P

Zones d'aparcament gratuït, exclusives per a vehicles amb distintiu 
de resident.
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Com arribar, moure’ns i gaudir a la platja del Prat
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Nova zona d'activitats lúdiques. Aparcament prohibit.
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VISITES I ACTIVITATS AL CRAM
Durant el mes de juny, descobrim el CRAM amb 
activitats familiars per a totes les edats:
- La tortuga Floreta
- Salvem el dofí Ulisses
- Hem trobat un niu de tortuga
- I moltes activitats més!
Inscripcions i horaris: elcram.org

Concurs 
d’Instagram
#viulestiualprat!
Busquem fotografies divertides, boniques o 
insòlites, que ens mostrin com gaudeixes de 
l’estiu al Prat!
Des del 18 de juny fins al 31 d’agost
Comparteix les teves imatges a Instagram, 
etiqueta-les amb #viulestiualprat i 
@ccjardinspau, i guanya premis refrescants!
El veredicte es farà públic el dia 13 de setembre. 
Les imatges finalistes s’exposaran  al Centre 
Cívic Jardins de la Pau.
Consulta les bases al web elprat.cat/viulestiu

VIu lA NaTuRa
OFICINA DE TURISME PORTA DEL 
DELTA - CAN CAMINS (amb accés al 
mirador de l’Illa) 
Juliol: obert cada dia d’11 a 14 h 
Agost: ds., dg. i festius d’11 a 14h

ESPAIS NATURALS DEL RIU. CAL TET - 
CA L’ARANA (itineraris 1 i 2) 
Juny i setembre: de dt. a dg. i dl. festius de 9 
a 19 h
Juliol i agost: de dt. a dg. i dl. festius de 8 a 14 h
Visites guiades gratuïtes, sense inscripció 
prèvia. Dg. 13 de juny i 12 de setembre a les 11h.

ESPAIS NATURALS DEL RIU. BUNYOLA, 
CARRABINERS I SEMÀFOR (itinerari 3)
Juny i setembre: de dt. a dg. i dl. festius de 9 a 
19 h
Juliol i agost: de dt. a dg. i dl. festius de 8 a 14 h
Visites guiades gratuïtes, sense inscripció 
prèvia. Dg. 20 de juny i 19 de setembre, a les 11 h

PINEDA DE CAN CAMINS
Visites guiades gratuïtes, sense inscripció 
prèvia. Dg. 6 de juny i 5 de setembre, 
a les 11 h

PLANTEM ARRÒS A LA FINCA DE LA 
MARINA
Dg. 20 de juny a les 11 h
Activitat  familiar (infants a partir de 6 anys) 
Ho organitza: Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona 
Inscripció prèvia gratuïta: 
activmuseuciencies@bcn.cat

Activitats de pesca 
CONCURSOS DE PESCA
Diversos caps de setmana  de juny, juliol i 
setembre
Ho organitza: CEP La Lanzada / Grup de 
Pescadors La Seda

Cursos al CMV
VELA LLEUGERA, PATÍ CATALÀ, CAIAC, 
STAND UP SURF I SURF DE VELA PER A 
TOTHOM 
Més informació: velaelprat.com 
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació 
Catalana de Vela. És imprescindible saber nedar.

Regates �àutiques 
REGATA SOCIAL DE VELA FESTIVITAT 
VERGE DEL CARME 
Dg. 18 de juliol
Ho organitzen: Club Marítim Prat i Federació 
Catalana de Vela

Tor�ejos 
TORNEIG 4X4 DIÜRN DE VOLEIBOL 
PLATJA 
Ds. 3 de juliol, de 9 a 20 h
Ho organitza: Club Voleibol Prat 

TORNEIG 2X2 DIÜRN DE VOLEIBOL 
PLATJA 
Dg. 4 de juliol, de 9 a 20 h
Ho organitza: Club Voleibol Prat 

TORNEIG DE TENNIS PLATJA
Ds. 10 i dg. 11 de juliol, de 9 a 20 h
Ho organitza: Associació Esportiva Beach 
Tennis Prat

Zona d'aparcament per a motocicletesP

P

Exclusiu
residents

EN VEHICLE PARTICULAR 
A la platja hi ha habilitats diversos espais 
d’aparcament, tots gratuïts per a vehicles amb el 
distintiu de resident al Prat.Dos d’aquests espais 
estan reservats exclusivament a aquests 
vehicles: un està situat a l’inici de la platja i l’altre 
al costat del CRAM (vigilats de 9 a 21 h).

El mes de gener es van enviar els distintius 
de vehicle resident. Si no l’heu rebut, podeu 
demanar-lo a info@pratespais.com o  
al 93 370 50 54.

Horaris 
SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME 
Del 12 de juny al 12 de setembre, de 10 a 19 h.
Servei de bany i dutxa adaptats a la platja de 
Can Camins. 

SERVEI DE PLATJA DE LA POLICIA 
LOCAL 
Del 14 de juny al 30 de setembre, de 8 a 20 h, 
servei fix a la platja. Oficina d’Informació al 
Centre Municipal de Vela. 

ZONES I CALENDARI DE PESCA  NOU!  
La pesca està permesa al nostre litoral de 20
a 8 h excepte en els indrets següents, on està
totalment prohibida:

· Entre els accessos 22 i 24, davant el CMV, a la 
platja de Can Camins

· Al tram final de la platja del Remolar
· A les platges de la Ricarda i de la Ricarda  - Ca 
l’Arana

Està permesa les 24 h a l’espigó entre les platges 
de Can Camins i la Ricarda.

GUINGUETES
Del primer cap de setmana de juny i fins al 
12 d’octubre: els horaris els determinarà el 
PROCICAT en funció de l’evolució de les mesures 
contra la covid-19. 

GOSSOS  NOU!  
Poden accedir a la sorra i banyar-se entre els 
accessos 22 i 24 de la platja, de 20 h del vespre a 8 h 
del matí.

PLATJA NATURISTA  NOU!  
Canvia d’ubicació respecte a l’any passat: estarà
situada a la platja del Remolar i s’amplia fins a ocupar
més de 400 metres de litoral.

ZONA D’ACTIVITATS  NOU!  
Jugateca ambiental: punt d’activitats familiars 
dinamitzades. Juliol i agost, de 10 a 19 h, de dv. a dg.
Instal·lacions esportives, lúdiques i punt de 
cal·listènia. 

vIu l’eSpOrT
Ca�pus i casals d’estiu 

CAMPUS I CASALS NÀUTICS PER A NOIS I 
NOIES DE 7 a 18 ANYS 
Del 28 de juny al 10 de setembre 
Ho organitzen: Ajuntament del Prat i Federació 
Catalana de Vela 
És imprescindible saber nedar. 

CASAL D’ESTIU DE VOLEIBOL PER A NOIS I 
NOIES DE 6 A 16 ANYS 
Del 28 de juny al 30 de juliol, de 9 a 14 h
Ho organitza: Club Voleibol Prat 

vIu lA PlAtJa 
Co� s’�i pot a�ar?
EN BICICLETA O A PEU
Seguint el camí per a vianants o el carril bici que 
connecta el nucli urbà amb la platja. Al llarg de 
la platja hi ha diverses zones d’aparcament vigilat.
· Aparcaments als extrems de la platja: 
de dv. a dg., de 10 a 19 h

· Aparcament davant del CRAM: 
de dl. a dg., de 10 a 19 h 

· Bicibox

EN TRANSPORT PÚBLIC
LÍNIA PR3 
De l’1 de juny al 10 de setembre, tots els dies, 
cada 30 minuts
Fins al 27 de setembre, tots els ds., dg. i festius, 
cada 30 minuts  
· Des de l’estació: primera sortida a les 8 h - 

darrera sortida a les 20.30 h 
· Des de la platja: primera sortida a les 8.45 h - 

darrera sortida a les 21.15 h

LÍNIA PLATJA EXPRÉS 
Del 5 de juny al 29 d’agost, tots els ds., 
dg. i festius, cada 30 minuts 
· Des del Prat, jardins d’Andalusia: primera 

sortida a les 9.05 h - darrera sortida a les 20.35 h 
· Des de la platja: primera sortida a les 9.35 h - 

darrera sortida a les 21.05 h

AUTOBÚS LLANÇADORA PASSEIG 
DE LA PLATJA   NOU! 
Connectarà tot el litoral des de l’oficina de la 
Porta del Delta fins a la zona d’activitats al final 
de la platja de la Roberta
De l'1 de juny al 30 de setembre, de dv. a dg., 
de 9 a 21 h
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