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Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural
del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra
de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.
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El Consorci del Parc Agrari és l’ens encarregat de la gestió
del Parc. Els seus objectius són potenciar l’activitat agrària
impulsant programes específics que permetin preservar
els valors productius de l’espai agrari i promocionar el
producte local de qualitat i el consum de proximitat. Per
assolir aquests propòsits, el Consorci ha creat el distintiu
Producte Fresc del Parc Agrari que identifica un territori
productor de fruites i verdures gestionat de forma integral
i amb un projecte futur de preservar l’activitat agrària
viable i sostenible.
El Parc Agrari del Baix Llobregat és una figura de protecció
i potenciació de l’activitat agrària en un espai situat a
les planes al·luvials del delta i de la vall baixa del riu
Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. La superfície
del Parc és de 3.489,83 hectàrees distribuïdes en catorze
municipis que tenen una població de 818.076 habitants.

Al mig de l’entorn metropolità, el Parc Agrari és un pol
econòmic de producció d’aliments de proximitat, frescos
i de temporada.
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Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
patrimoni natural i cultural.
Aposta per un equilibri entre la preservació
dels parcs i el desenvolupament econòmic de la
població.

El Parc Agrari, àrea econòmica especialitzada en la producció
agrària.

Alimentant l’Àrea Metropolitana
de Barcelona

Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals,
culturals i paisatgístics de cada parc.
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Planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant els plans especials, elaborats amb la
participació de tots els agents implicats.
Abasta 102.587 hectàrees de cent municipis.
Aquests municipis representen el 22 % del territori
de la demarcació de Barcelona i el 70 % de la
població de Catalunya.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
està integrada per dotze espais naturals protegits d’alt valor
paisatgístic, ecològic i cultural.

Garanteix un equilibri territorial i ambiental als cent
municipis del seu àmbit geogràfic.

La Xarxa de Parcs Naturals
Riquesa agrícola i font de vida
d’espècies

Treure’n tot el profit
Fer-ho serà fàcil, tant si es tracta d’una passejada improvisada
com si preferiu una estada plena d’activitats.

Agricultura i espais naturals formen un paisatge antròpic
de gran vàlua social i ambiental.

El Parc posa al vostre abast equipaments i programes que
us permetran conèixer-lo millor i gaudir de tot el que s’hi
pot fer.

Un agroecosistema que cerca l’equilibri entre la producció
d’aliments, els processos socials i els ecològics.
El Parc es caracteritza per la biodiversitat associada
a l’activitat agrària. Les prop de 350 espècies d’ocells
confirmen la importància del delta com a escala de les rutes
migratòries. Als camps de cultiu trobareu pardals comuns
i xarrecs, estornells, puputs i algun aligot. L’eriçó blanc
destaca entre els mamífers silvestres per la seva presència
única a les planes agrícoles i conviu amb altres espècies més
comunes de la conca mediterrània. També podreu veure
animals de granja com ovelles, cabres i el Pollastre Pota
Blava. Els camps de conreu, aiguamolls i pinedes formen un
paisatge vegetal divers i d’alt valor ecològic.

© Xevi Vilaregut / Diputació de Barcelona

Dels vestigis prehistòrics a les joies
modernistes

Aquest espai agrari és font de provisió de valors
ambientals molt preuats per la societat com, per exemple,
el manteniment d’un dels aqüífers més importants de
Catalunya o la presència d’un pulmó verd de captació de
CO2 a l’entorn metropolità.

A més a més, disposeu de diversos itineraris tant a peu com
en bicicleta adequadament senyalitzats que us permetran
gaudir d’aquest entorn privilegiat amb respecte i harmonia
amb l’activitat agrària que s’hi desenvolupa.

El medi i la vida

A la Masia Can Comas s’organitzen tallers i activitats
d’educació agrícola, alimentària i gastronòmica així com
el programa escolar «Coneguem els nostres parcs»; tot un
ventall de propostes per descobrir i fruir del medi natural
i agrari, sempre de manera respectuosa.

Des d’antic, aquesta ha estat una terra de pagesia.
L’activitat agrària ha estat la plataforma per a la
dinamització local amb els mercats de pagès, les fires i la
gastronomia amb identitat pròpia.

La història del poblament al territori és rica i diversa.
Jaciments paleolítics i neolítics, viles romanes, castells
medievals i masies són tresors del patrimoni històric
i arquitectònic.

L’activitat econòmica a la comarca ha estat fins a l’època
moderna molt lligada a l’agricultura. La construcció
del canals de regadiu al segle xix marca l’inici de la
transformació dels conreus d’horta i fruiters i el ferrocarril
donarà lloc a un dels períodes més fructífers quant a
l’exportació de fruites i hortalisses cap a la resta d’Europa.
El procés d’industrialització entre els anys 1950 i 1975
marca profundament l’espai agrari. L’agricultura deixa de ser
l’activitat principal i una part de les millors terres agrícoles
passen a ser assentaments urbans i industrials. La intensa
reivindicació pagesa ha permès salvaguardar aquest espai
agrari per la producció d’aliments frescos i de proximitat
i amb un alt valor ambiental.

Del Paleolític trobem el Canyet a Molins de Rei; la Fossa
del Sepulcre de Can Tintorer (Gavà) de l’època neolítica; les
necròpolis funeràries de la Bòbila de Can Roca de Pallejà de
l’època de Bronze, i els jaciments ibèrics de Puig Castellar
(Sant Vicenç dels Horts). Podreu fruir dels preservats jaciments
romans com el de Ca l’Espluga (Pallejà), la plaça de les Bruixes
II (Molins de Rei) i les termes de Sant Boi.

© Xevi Vilaregut / Diputació de Barcelona

El Parc Agrari del Baix Llobregat té un centre d’informació,
la Masia Can Comas, ubicada dins el terme del Prat de
Llobregat, que disposa d’una exposició permanent sobre
l’agricultura al delta del Llobregat i d’un arborètum amb
una varietat d’arbres fruiters autòctons cultivats segons els
mètodes de l’agricultura ecològica i que són una font de
proveïment d’esqueixos per als pagesos i pageses que els
vulguin recuperar.
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La cripta de la Colònia Güell d’Antoni Gaudí (Santa Coloma
de Cervelló), la fàbrica de cartró Les Begudes (Sant Joan Despí)
i l’edifici de la Societat General d’Aigües de Barcelona
a Cornellà de Llobregat són icones del Modernisme.
La setantena de masies mostren la rica tradició agrària de la
zona i singularitats arquitectòniques de diferents èpoques.

© Xevi Vilaregut / Diputació de Barcelona

L’espàrrec de Gavà, la Carxofa Prat, les Cireres del Baix
i el Pollastre Pota Blava, la Candelera de Molins de Rei
són referents de la gastronomia local i segell identitari
de nombroses festes populars a la comarca.
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El Consorci del Parc Agrari és l’ens encarregat de la gestió
del Parc. Els seus objectius són potenciar l’activitat agrària
impulsant programes específics que permetin preservar
els valors productius de l’espai agrari i promocionar el
producte local de qualitat i el consum de proximitat. Per
assolir aquests propòsits, el Consorci ha creat el distintiu
Producte Fresc del Parc Agrari que identifica un territori
productor de fruites i verdures gestionat de forma integral
i amb un projecte futur de preservar l’activitat agrària
viable i sostenible.
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El Parc Agrari del Baix Llobregat és una figura de protecció
i potenciació de l’activitat agrària en un espai situat a
les planes al·luvials del delta i de la vall baixa del riu
Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. La superfície
del Parc és de 3.489,83 hectàrees distribuïdes en catorze
municipis que tenen una població de 818.076 habitants.
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Al mig de l’entorn metropolità, el Parc Agrari és un pol
econòmic de producció d’aliments de proximitat, frescos
i de temporada.
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Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
patrimoni natural i cultural.
Aposta per un equilibri entre la preservació
dels parcs i el desenvolupament econòmic de la
població.
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El Parc Agrari, àrea econòmica especialitzada en la producció
agrària.

Alimentant l’Àrea Metropolitana
de Barcelona

Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals,
culturals i paisatgístics de cada parc.
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Planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant els plans especials, elaborats amb la
participació de tots els agents implicats.
Abasta 102.587 hectàrees de cent municipis.
Aquests municipis representen el 22 % del territori
de la demarcació de Barcelona i el 70 % de la
població de Catalunya.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
està integrada per dotze espais naturals protegits d’alt valor
paisatgístic, ecològic i cultural.

Garanteix un equilibri territorial i ambiental als cent
municipis del seu àmbit geogràfic.

La Xarxa de Parcs Naturals
Riquesa agrícola i font de vida
d’espècies

Treure’n tot el profit
Fer-ho serà fàcil, tant si es tracta d’una passejada improvisada
com si preferiu una estada plena d’activitats.

Agricultura i espais naturals formen un paisatge antròpic
de gran vàlua social i ambiental.

El Parc posa al vostre abast equipaments i programes que
us permetran conèixer-lo millor i gaudir de tot el que s’hi
pot fer.

Aquest espai agrari és font de provisió de valors
ambientals molt preuats per la societat com, per exemple,
el manteniment d’un dels aqüífers més importants de
Catalunya o la presència d’un pulmó verd de captació de
CO2 a l’entorn metropolità.
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El Parc Agrari del Baix Llobregat té un centre d’informació,
la Masia Can Comas, ubicada dins el terme del Prat de
Llobregat, que disposa d’una exposició permanent sobre
l’agricultura al delta del Llobregat i d’un arborètum amb
una varietat d’arbres fruiters autòctons cultivats segons els
mètodes de l’agricultura ecològica i que són una font de
proveïment d’esqueixos per als pagesos i pageses que els
vulguin recuperar.

© Javi Pérez / Diputació de Barcelona

El Parc es caracteritza per la biodiversitat associada
a l’activitat agrària. Les prop de 350 espècies d’ocells
confirmen la importància del delta com a escala de les rutes
migratòries. Als camps de cultiu trobareu pardals comuns
i xarrecs, estornells, puputs i algun aligot. L’eriçó blanc
destaca entre els mamífers silvestres per la seva presència
única a les planes agrícoles i conviu amb altres espècies més
comunes de la conca mediterrània. També podreu veure
animals de granja com ovelles, cabres i el Pollastre Pota
Blava. Els camps de conreu, aiguamolls i pinedes formen un
paisatge vegetal divers i d’alt valor ecològic.
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Un agroecosistema que cerca l’equilibri entre la producció
d’aliments, els processos socials i els ecològics.

Dels vestigis prehistòrics a les joies
modernistes

El medi i la vida

La història del poblament al territori és rica i diversa.

L’activitat agrària ha estat la plataforma per a la
dinamització local amb els mercats de pagès, les fires i la
gastronomia amb identitat pròpia.

Jaciments paleolítics i neolítics, viles romanes, castells
medievals i masies són tresors del patrimoni històric
i arquitectònic.
Del Paleolític trobem el Canyet a Molins de Rei; la Fossa
del Sepulcre de Can Tintorer (Gavà) de l’època neolítica; les
necròpolis funeràries de la Bòbila de Can Roca de Pallejà de
l’època de Bronze, i els jaciments ibèrics de Puig Castellar
(Sant Vicenç dels Horts). Podreu fruir dels preservats jaciments
romans com el de Ca l’Espluga (Pallejà), la plaça de les Bruixes
II (Molins de Rei) i les termes de Sant Boi.
La cripta de la Colònia Güell d’Antoni Gaudí (Santa Coloma
de Cervelló), la fàbrica de cartró Les Begudes (Sant Joan Despí)
i l’edifici de la Societat General d’Aigües de Barcelona
a Cornellà de Llobregat són icones del Modernisme.
La setantena de masies mostren la rica tradició agrària de la
zona i singularitats arquitectòniques de diferents èpoques.

Des d’antic, aquesta ha estat una terra de pagesia.

L’activitat econòmica a la comarca ha estat fins a l’època
moderna molt lligada a l’agricultura. La construcció
del canals de regadiu al segle xix marca l’inici de la
transformació dels conreus d’horta i fruiters i el ferrocarril
donarà lloc a un dels períodes més fructífers quant a
l’exportació de fruites i hortalisses cap a la resta d’Europa.
El procés d’industrialització entre els anys 1950 i 1975
marca profundament l’espai agrari. L’agricultura deixa de ser
l’activitat principal i una part de les millors terres agrícoles
passen a ser assentaments urbans i industrials. La intensa
reivindicació pagesa ha permès salvaguardar aquest espai
agrari per la producció d’aliments frescos i de proximitat
i amb un alt valor ambiental.
L’espàrrec de Gavà, la Carxofa Prat, les Cireres del Baix
i el Pollastre Pota Blava, la Candelera de Molins de Rei
són referents de la gastronomia local i segell identitari
de nombroses festes populars a la comarca.

A més a més, disposeu de diversos itineraris tant a peu com
en bicicleta adequadament senyalitzats que us permetran
gaudir d’aquest entorn privilegiat amb respecte i harmonia
amb l’activitat agrària que s’hi desenvolupa.
A la Masia Can Comas s’organitzen tallers i activitats
d’educació agrícola, alimentària i gastronòmica així com
el programa escolar «Coneguem els nostres parcs»; tot un
ventall de propostes per descobrir i fruir del medi natural
i agrari, sempre de manera respectuosa.

© Xevi Vilaregut / Diputació de Barcelona

Mirador
dels avions

era

t

Riera de Cerve l l ó

Esplugues
de Llobregat

Ra
.d
e

R

Sant Joan
Despí

Sant Pancraç
M

Pont
Nelson Mandela

BV-

M

Viladecans

204

1

Gavà

el Penyalar

Lle
ida

Fli
xi

To
rto
sa
,

de
Ba
rce
lon
aa

M

nt

FC

ime

Canal
Olímpic

la

Accessos
CARRETERA
AP-2, sortida cap a l’A2
A-2, sortida 609.
B-20 Ronda de Dalt / Aeroport.
C-31, sortida 194-B el Prat de Llobregat,
venint del nord.
C-31, sortida 194 el Prat de Llobregat / Zona
Franca ZAL, venint del sud.
C-32, sortida 55 Sant Boi de Llobregat / el
Prat de Llobregat, venint del nord.
C-32, sortida el Prat de Llobregat / Barcelona,
venint del sud.
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La Porta del Delta
CRAM

Centre d’Informació
Remolar-Filipines

Mar Mediterrània

Reserva natural del
Remolar-Filipines

C-31

AUTOBÚS
Mohn SL. Tel. 902 023 393
Rosanbus. Tel. 932 967 788
Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB). Tel. 933 187 074

C-32

Aiguamolls
de Molins de Rei

8

OBSERVACIONS:
És una zona ideal per al
lleure a la natura i l’estudi
científic i educatiu de les
fins a 123 espècies d’ocells.

L’aiguamoll de Molins de Rei està format per
una làmina d’aigua dolça d’unes 6,2 ha i una
fondària d’entre 30 i 150 cm. Envoltada d’una
rica varietat de vegetació de ribera i de zones
aquàtiques, la vegetació a base de canyís i boga
permet hostatjar moltes espècies d’ocells.

METRO
Línia L5. Parada Cornellà Centre
Línia L9S. Parades El Prat Estació i Mas Blau

Camí del Llobregat
(GR 270)

La Via Blava Llobregat, un itinerari que connecta Barcelona
amb la Catalunya interior.
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Petit oasi natural on nidifiquen una gran varietat d’ocells
al bell mig de la zona urbana.

Mercat de Pagès a Sant Vicenç dels Horts
Plaça Narcis Lunes i Boloix. Sant Vicenç dels
Horts
Dissabte de 9 h a 14 h
Mercat de Pagès a Viladecans
Parc de Can Xic. Viladecans
Dimecres de 9 h a 14 h
Mercat de Pagès de Cornellà de Llobregat
Parc de Can Mercader. Cornellà de Llobregat
Diumenge de 10 h a 14 h
Mercat de Pagès de Gavà
Parc de la Torre Lluc. Gavà
Dimarts de 10 h a 14 h

Port de Barcelona

Mirador dels Avions

Aeroport de Barcelona
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Mercat de Pagès a Sant Boi
Rambla Rafael Casanova. Sant Boi de
Llobregat
Divendres de 15 h a 21 h
Mercat de Pagès a la Colònia Güell
Camet de la Colònia Güell. Santa Coloma
de Cervelló
Dissabte de 9 h a 14 h
Mercat de Pagès al Prat de Llobregat
Plaça de Pau Casals. El Prat de Llobregat
Dissabte al matí de 8 h a 14 h
Mercat de Pagès de Torreblanca
Plaça de la Torre del Parc de Torreblanca
Sant Joan Despí
Diumenge de 10 h a 14 h
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El Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai de
trobada entre els pagesos i els consumidors. Ofereix la possibilitat
de comprar directament al pagès fruites i hortalisses de proximitat,
afavorint la relació de confiança entre productor i consumidor.
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Començareu al pont per a vianants de Cornellà de
Llobregat, passareu pel camí del riu i trencareu a
l’esquerra pel camí de la Ribera, on us endinsareu
a la zona agrícola i contemplareu la riquesa
arquitectònica de les masies de Cal Perellada, Cal
Misses, Can Comas, Cal Xagó i Cal Monjo.
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OBSERVACIONS:
Al pas elevat del camí
de la Bomba veureu,
a l’hivern, els camps de
carxofa, un dels conreus
característics del Parc
Agrari.
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Itinerari circular de descoberta de l’espai agrari
i de les masies del Baix Llobregat.
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Dissenyat per l’enginyer Juan Carlos Martínez
i conegut com a pont del Pratenc, l’any 2016
va ser batejat amb el nom de Nelson Mandela.
És una de les referències del municipi i permet
admirar els Espais Naturals del Delta. Té una
longitud de 304 m i 29 m d’amplada.

Sant Ramon

00

OBSERVACIONS:
El pont inclou carrils
segregats per a bicicleta
i per a vianants en ambdós
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Producte Fresc del Parc Agrari: promovent l’agricultura
local i de temporada a través dels mercats.
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El cooperativisme ha tingut una presència
destacada tant per la seva tasca reivindicativa a
favor de la preservació d’aquest espai agrari com
per la valorització del producte i la gastronomia
locals. La Fira de l’Espàrrec de Gavà i la Fira
Avícola de la Raça Prat en són un exemple.
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OBSERVACIONS:
Les cooperatives de l’àmbit
del Parc Agrari tenen
presència a la Nau G de
Mercabarna.
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La vall baixa del riu Llobregat se situa entre els municipis de Pallejà
i el Papiol fins a Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat. El
presseguer, la prunera, la pomera i la perera conviuen amb el cirerer,
cultiu icònic de les festes de la primavera dels municipis de la vall baixa.
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Entitats fonamentals en la vertebració i dinamització
del sector agrícola al territori.
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La primavera a la vall baixa és un espectacle natural
amb la floració dels arbres fruiters.

Les basses són un conjunt de tres llacunes d’origen
artificial fruit de les extraccions d’àrids de la
dècada de 1970. Formen part dels Espais Naturals
del Delta del Llobregat i de la Xarxa Natura 2000.
Hi trobareu ocells aquàtics, ardeids i la vegetació
típica de les zones humides mediterrànies.
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OBSERVACIONS:
Les basses de Cal Dimoni
juguen un paper essencial
de connector amb l’Espai
Natural Remolar-Filipines.

Els quatre miradors, estratègicament situats
per viure l’emoció de com s’apropen i enlairen
aquests ocells de gran tonatge, estan equipats
per meravellar-se amb aquest espectacle. Hi ha
zona de pàrquing i també s’hi pot arribar amb
transport públic.
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OBSERVACIONS:
La caça dels avions,
o spotting, consisteix en
l’observació i el registre
d’avions (spotters).
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Situada al Prat de Llobregat, conserva empremtes
del seu passat agrícola i elements arquitectònics
tradicionals de les masies catalanes. L’arborètum,
espai de recuperació de varietats tradicionals
d’arbres fruiters, i les quasi 3,5 ha d’horta que
l’envolten acullen activitats lúdiques i formatives.

Rie

OBSERVACIONS:
Al pilar esquerre del cobert
hi ha esculpida una barca
i la inscripció «BARCA SEM
BOI. 1739», punt per on,
a Sant Boi, es travessava
en barca el riu Llobregat.

Espai d’especial protecció per a les aus al mig de la
plana agrícola de Sant Boi de Llobregat.
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Entre el Parc Agrari i els Espais Naturals del Delta
gaudireu d’un emocionant espectacle aeri.
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Construïda entre els segles xvi i xvii, és la seu del
Consorci del Parc Agrari.

Fruiters de la vall baixa

Basses
de Cal Dimoni
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OBSERVACIONS:
La Via Blava tindrà un
recorregut d’uns 186 km
des de Castellar de N’Hug
fins al Prat de Llobregat.

Des del pont del Diable de Martorell (d’origen
romà) fins a la desembocadura del riu Llobregat,
es pot gaudir amb bicicleta o caminant dels
diferents elements del patrimoni històric així com
d’una gran varietat d’espais per a l’observació
de la fauna, la natura i l’agricultura.

TAXI
Ràdio Taxi el Prat. Tel. 933 701 611
Taxis Aeroport del Prat. Tel. 934 782 050
Ràdio Taxi Transports i Missatgers del
Baix Llobregat. Tel. 936 303 030
FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línia R1 (Molins de Rei - Maçanet-Massanes per
Mataró) i R4 (Sant Vicenç de Calders - Manresa
per Vilafranca del Penedès). Parada a Cornellà.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Línies S3, S4, S5, S7 i S8. Parada a Cornellà
Riera.
TRAMBAIX
T1 i T2. Parada Cornellà Centre. Cal baixar pel
carrer Verge de Montserrat, travessar el pont
de vianants sobre el Llobregat i avançar pel
camí del Sorral fins arribar a Can Comas.
www.mobilitat.gencat.cat

Equipaments
OFICINA DEL PARC
Masia Can Comas
Camí de la Ribera, s/n. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190
A/e: parcagrari@diba.cat
CENTRES D’INFORMACIÓ
Centre d’Informació del Parc Agrari del
Baix Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190

ALTRES EQUIPAMENTS
Centre de Documentació del Parc Agrari
del Baix Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190
Arborètum del Parc Agrari del Baix
Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190

Podeu consultar els horaris i serveis dels equipaments del Parc a:
http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat

