
PESCA

  · 1 de gener - 15 de maig, 
     les 24h
  · 16 de maig - 15 de 
     setembre, de 20h a 8h
  · 16 de setembre - 31 de 
     desembre, les 24h

ANIMALS
 ·  1 d’octubre - 30 d’abril
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Usos i serveis de

 

la Platja del Prat

Platja Naturista

de l’accés 24 a 
la Ricarda

PESCA
· 1 de gener - 15 de maig, les 24h

· 16 maig - 15 de setembre, de 20h a 8h

· 16 setembre - 31 desembre, les 24h

PESCA

· 1 de gener - 15 de maig, les 24h

· 16 de maig - 15 de setembre laborables, les 24h 

i dissabtes, diumenges i festius de 20h a 8h

· 16 de setembre - 31 desembre, les 24h

de l’accés 1
fins al 13

de la passera dels 
militars fins a l’accés 1

de l’espigó a la 
passera dels militars

Platja la Roberta Platja Remolar

PLATJA AMIGA

DELS CORRIOLS

Els corriols són aus autòctones del delta del 
Llobregat. Per tal d'afavorir-ne la reproducció, així 
com la d'altres espècies del delta, la platja de la 
Roberta es neteja de forma manual de l'1 de 
març al 31 de juliol i la del Remolar, tot l'any. 

Guinguetes 
només obertes 
a la temporada 
d’estiu

Guingueta

ANIMALS
   · 1 d’octubre - 30 d’abril

PESCA
· 16 de març - 15 de maig, les 24h

· 16 de maig - 15 de setembre, de 20h a 8h

 · 16 de setembre - 15 d'octubre, les 24h

·   La resta de l’any prohibit

ANIMALS

 · 1 d’octubre - 30 d’abril

Kitesurf
 · 1 de gener - 15 de març
 · 16 d’octubre - 31 de desembre

PESCA
· 1 de gener - 15 de maig, les 24h

· 16 de maig - 15 de setembre, de 20h a 8h

· 16 de setembre - 31 desembre, les 24h

ANIMALS
· 1 d’octubre - 30 d’abril

de l’accés 22 
fins al 24

de l’accés 20 
fins al 22

de l’accés 13 
fins al 20

Platja Can Camins

Platja La Ricarda - Ca l’Arana

Guingueta Guingueta Guingueta


