
Parc Agrari
del Baix Llobregat

E X C U R S I O N S  S E N Y A L I T Z A D E S

L’agricultura
al delta del 
Llobregat
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El recorregut que us 
proposem surt de Cor-
nellà de Llobregat per 
endinsar-se, un cop 
creuat el pont per a  
vianants del mateix 
municipi, en l’espai 
agrari del delta del Llo-
bregat. Aquest delta 
presenta una estructu-

ra en mosaic que integra amb harmonia zones agrí-
coles, l’espai fluvial del riu Llobregat i tot un seguit 
de petits espais naturals. Al llarg d’aquest itinerari 
circular, travessarem el riu Llobregat, descobrirem 
les seves terres fèrtils, les seves hortes i el seu patri-
moni arquitectònic, tot passant pel Centre d’Infor-
mació i Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat, la 
masia de Can Comas.

L’itinerari s’inicia al pont per a vianants de Corne-
llà de Llobregat, al qual podem accedir des del nucli 
urbà pel carrer de la Verge de Montserrat. Podem 
arribar a Cornellà amb la RENFE (Cornellà), el metro 
(Cornellà - Centre) o bé amb els FGC (Cornellà - Rie-
ra). El punt d’inici de l’itinerari és a 1.290 m des de 
les estacions de metro/renfe i a 530 m des de l’esta-
ció dels FGC. Un cop al pont, avancem cap a la zona 
agrícola i continuem fins que el pont creua el riu 1 .

El pont sobre  
el Llobregat 

El riu Llobregat, en arribar al mar, forma un delta de 
noranta quilòmetres quadrats, el segon en exten-
sió de Catalunya. A la llera del riu podem observar 
vegetació espontània pròpia de zones d’inundació 
permanent o variable. Als marges s’han realitzat 
actuacions de restauració paisatgística amb arbres 
de ribera i espècies arbustives mediterrànies. Pel 
que fa a la fauna, hi destaquen els ocells, ja que 
el delta és una estació migratòria de primer ordre 
entre Europa i Àfrica.

Tram 475 m
 7 min

km



Un cop passat el pont, arribem al camí del riu, que 
prenem girant cap a l’esquerra. Avancem per aquest 
camí de terra, que transcorre paral·lel al riu Llobre-
gat. L’itinerari trenca a la dreta al punt on trobem 
el pont de la C-32/B-20 (pota sud) 2  i comença a 
endinsar-se a la zona agrícola pel camí de la Ribera. 
Passarem per la cruïlla amb el camí que porta a Can 
Parellada, que deixarem a mà dreta. El camí, asfal-
tat, continua resseguit en bona part del seu recor-
regut per les canalitzacions de reg o drenatge que 
deriven del canal de la Dreta, que forma part d’un 
dels tres sistemes principals de reg del Baix Llobre-
gat. Tant el de la Dreta (que data del 1858) com el 
de la Infanta (del 1819) van ser decisius per fer del 
Baix Llobregat una comarca capdavantera en pro-
ducció hortofructícola.

La masia  
de Cal Misses    

Al costat esquerre del camí de la Ribera trobarem la 
masia de Cal Misses 3  , construïda a la primera mei-
tat del segle xix. El nomenclàtor de la província de 
Barcelona la descriu com a alqueria (casa de camp 
amb terra de conreu). La casa, restaurada l’any 1886 
i posteriorment el 2005, correspon a la tipologia de 
masies de crugies adossades, té planta rectangular, 
amb teulada a dues vessants i carener paral·lel a la 
façana. 

Un cop deixem enrere la masia de Cal Misses, l’iti-
nerari continua pel camí de la Ribera. A la primera 
corba que trobem cap a la dreta, veiem la caseta 
de l’estació de bombeig de la finca de Cal Misses. 
Més enllà, deixarem a mà esquerra el camí de Can 
Farrés, cruïlla on trobem un pollancre aïllat. Avan-
cem i seguim el gir que el camí fa cap a l’esquerra. 
Més enllà, a uns 50 m, ens desviem a mà dreta per 
entrar a visitar les instal·lacions del Centre d’Infor-
mació i Gestió del Parc Agrari a la masia de Can 
Comas.

Tram 2.110 m
 32 min

km



Can Comas
Centre d’Informació 
i Gestió del Parc Agrari    

La masia de Can Comas 4  que veiem avui en dia no 
és la que hi havia originalment. Antigament n’hi ha-
via una altra, construïda entre els segles xvi i xvii, que 
es va enderrocar l’any 1878 per construir-hi la nova 
a causa del seu mal estat de conservació. Aquella 
masia va ser restaurada el 2004. La construcció, de 
planta baixa i dos pisos, presenta elements arqui-
tectònics d’interès, com ara la galeria amb arcs de 
mig punt del primer pis. S’han recuperat també el 
cobert agrícola −que acull exposicions temporals i 
l’aula d’educació agroambiental−, els dos pous, el 
safareig i l’abeurador. Si ens acostem al cobert po-
drem observar, inserida al pilar del costat esquerre, 
una pedra on hi ha esculpida una barca i la inscripció 
«BARCA SEM BOI. 1739». Aquesta pedra marcava el 
punt per on es travessava en barca el riu Llobregat 
a Sant Boi. Podem visitar també els espais d’horta i 
l’arborètum, una col·lecció que comprèn seixanta-
dues varietats tradicionals de nou espè cies d’arbres 
fruiters del Baix Llobregat. Actualment, la finca de 
Can Comas, cedida al Consorci del Parc Agrari pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, acull el Centre 
d’Informació i Gestió del Parc Agrari.

Cal tornar enrere per reprendre el camí que hem 
deixat. Continuem avançant pel camí de la Ribe-
ra fins que trobem, a mà esquerra, la masia de Cal 
Xagó 5 .

Tram 510 m
 8 min

km



Cal Xagó     

Abans d’arribar a la cruïlla del camí de la Ribera amb 
el camí de Cal Pinques, trobem a mà esquerra la ma-
sia de Cal Xagó. Aquesta masia, de planta baixa, pis 
i golfes, es troba situada al terme municipal de Sant 
Boi de Llobregat, a la zona on aquest municipi s’en-
dinsa en el que avui ja és el Prat de Llobregat. La 
masia té coberts d’ús agrícola adossats.

Continuem avançant pel camí de la Ribera, fins que 
trobem la propera bifurcació, on haurem de girar a 
la dreta. Després de 100 metres ens trobem davant 
de la masia de Cal Monjo 6 . 

Cal Monjo

Cal Monjo, Can Comas i Cal Parellada són les tres 
masies situades més al nord del terme municipal 
del Prat, al llindar amb el riu Llobregat. A la clau de 
l’arc de la porta de la masia es va trobar la inscrip-
ció «Iusephys Rumeus. Me fecit. 1670». Efectiva-
ment, els primers propietaris de la masia es deien 
Romeu i al terme de Sant Boi el mas era conegut 
com Font Romeu. Un altre nom amb el que es re-
laciona aquesta masia és la Torre de l’Estacada. 
Aquest nom respon a les estacades amb les quals 
hom es defensava de les sortides de mare del riu 
Llobregat, que passa a pocs metres de la masia. 
Finalment, el nom de Cal Monjo té una història 
més recent i respon a uns avantpassats dels maso-
vers, la família Portillo: una de les familiars de Joan 
Portillo rebé el sobrenom de la Monja i, en conse-
qüència, el seu home –el masover− fou anomenat 
el Monjo. D’aquí el nom de la masia.

Seguim pel camí de la Ribera passant entremig del 
cobert amb bestiar i el cantó est de la masia de Cal 
Monjo fins que ens trobem el camí del Sorral, on 
haurem de girar a l’esquerra en direcció al camí de 
la Bomba cap a Sant Boi de Llobregat.

Tram 285 m
 5 min

Tram 340 m
 6 min

km

km



Els camps agrícoles 
i la xarxa de reg

Des del camí de la Bomba 7 , pas elevat que ens 
condueix fins al camí de la Ribera, podrem perce-
bre l’equilibri entre la ciutat i el camp, en un espai 
agrari periurbà on les dimensions de l’urbà semblen 
difuminar el que hi ha al seu voltant. Cal recordar 
que l’agricultura al delta va representar el primer 
pas per fer de la zona un espai habitable. A partir 
de començament del segle xx, i gràcies a l’extraor-
dinària qualitat de la terra i la bonança del clima, 
el delta es va convertir en el principal proveïdor de 
fruites i verdures de Barcelona. Així, la Carxofa Prat, 
el Pollastre i Capó de la Raça Prat, les cireres del 
Baix, els miravolants, els espàrrecs de Gavà són els 
fruits d’una llarga tradició hortofructícola d’aquest 
delta ric i divers.

Avancem pel camí de la Bomba, camí elevat en el seu 
tram inicial, uns 1.400 metres fins a enllaçar amb el 
camí de servei del viaducte del tren d’alta velocitat 
(TAV). En aquest punt cal girar a la dreta passant per 
sota el viaducte i seguir el circuit fins al camí del riu, 
que prendrem a mà dreta. Allà trobarem les indica-
cions que ens portaran fins al pont de vianants, punt 
d’inici de  l’itinerari.

Tram 4.080 m
 62 min

km



Informació del parc

Centre d’Informació i Gestió
Masia Can Comas
Horari: consulteu l’horari d’atenció al públic al web
Cal concertar la visita per telèfon o correu electrònic
Camí de la Ribera, s/n
Apartat de Correus 76
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190. Fax 933 794 800
parcagrari@diba.cat
www.diba.cat/parcagrari

Diputació de Barcelona
Àrea d’Espais Naturals
Ofi cina Tècnica d’Acció Territorial
C/ Comte d’Urgell, 187, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 483. Fax 934 022 439
xarxaparcs@diba.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural
Ofi cina Comarcal del Baix Llobregat
C/ Lluís Pasqual Roca, 8, 1r
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 400 882
abllobregat.dar@gencat.cat

Consell Comarcal Baix Llobregat
Presidència i administració
Parc Torreblanca
Ctra. N-340
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 852 400. Fax 936 851 868
parcagrari@elbaixllobregat.net

Unió de Pagesos
Ofi cina Comarcal del Baix Llobregat
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 84, baixos
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 525 700. Fax 936 525 701
baixllobregat@uniopagesos.org

Obres de referència

JORDi POMÉS. L’agricultura en la transformació de la co-
marca. Col·lecció Descobrim el Baix Llobregat. Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat. Barcelona, 2001.

Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. Consorci del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, 2004.
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Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/parcsn

Xarxa de Parcs Naturals
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Sa-
vassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del 
Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada 
Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Collserola, Parc Agra-
ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Distància: 7.800 m 

Durada: 2 h 30 min

Excursió planera, fàcil i agradable, que tra-
vessa el riu Llobregat per endinsar-se a l’espai 
agrari del delta.

Recomanable per a tots els públics. És conve-
nient portar aigua, sobretot durant la prima-
vera i l’estiu, ja que el recorregut transcorre 
per espais sense ombra. Cal respectar l’entorn 
i no llençar deixalles de cap mena. 

km

 

Restaurants*

Begues
Cal Paulo. Tel. 936 390 686
El Celler d’en Sadurní. 

Tel. 936 392 112

Castelldefels
Casa Andalucía. Tel. 936 642 652
El Sitio. Tel. 936 640 522
La Canasta. Tel. 936 656 857
La Sal. Tel. 936 652 075

Cervelló
Hotel Golf Can Rafael. 

Tel. 936 501 005

Corbera de Llobregat
Casa Nostra. Tel. 936 500 652
Hotel de Can Fisa. Tel. 936 500 261

Cornellà
La Bodegueta del Museu.

Tel. 934 753 544
Plats. Tel. 933 777 757

El Prat de Llobregat
Casa Alcaide. Tel. 933 791 012
Catalunya i Aragó. 

Tel. 933 702 250
La Lluna en un Cove.

Tel. 933 703 852
Ona Nuit. Tel. 934 785 012
Pati Blau. Tel. 934 787 731
Sinfonía Sallés Hotel Ciutat del 

Prat. Tel. 933 788 333

Gavà
Les Marines. Tel. 936 333 570
Major Trenta-sis. Tel. 936 626 652
Tropical. Tel. 936 330 062

La Palma de Cervelló
Amarena. Tel. 936 720 914

Molins de Rei
Calasanz Rest&Hotel. 

Tel. 936 681 639
Masia Can Tintorer. 

Tel. 936 681 394
Samaranch Park. Tel. 936 687 185

Sant Andreu de la Barca
El Palau Vell. Tel. 936 532 015

Sant Boi de Llobregat
Can Tastaolletes. Tel. 936 546 359
Diversus. Tel. 936 354 072
El Llac d’Ariadna. Tel. 665 307 090
La Trocha. Tel. 936 409 454

Sant Climent de Llobregat
El Racó. Tel. 936 581 639

Sant Joan Despí
Follia. Tel. 934 771 050

Sant Just Desvern
El Mirador de Sant Just. 

Tel. 934 990 342

Santa Coloma de Cervelló
El Capritx d’en C. Bermell. 

Tel. 936 307 652

Viladecans
Cal Mingo. Tel. 936 373 847
La Clotxa. Tel. 936 585 003
Suc. Tel. 936 371 935

*Restaurants participants a la campanya «Els Sabors de l’Horta del Baix Llobregat» 2010
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Informació del parc

Centre d’Informació i Gestió
Masia Can Comas
Horari: consulteu l’horari d’atenció al públic al web
Cal concertar la visita per telèfon o correu electrònic
Camí de la Ribera, s/n
Apartat de Correus 76
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 933 788 190. Fax 933 794 800
parcagrari@diba.cat
www.diba.cat/parcagrari

Diputació de Barcelona
Àrea d’Espais Naturals
Oficina Tècnica d’Acció Territorial
C/ Comte d’Urgell, 187, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 483. Fax 934 022 439
xarxaparcs@diba.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Alimentació  
i Acció Rural
Oficina Comarcal del Baix Llobregat
C/ Lluís Pasqual Roca, 8, 1r
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 400 882
abllobregat.dar@gencat.cat

Consell Comarcal Baix Llobregat
Presidència i administració
Parc Torreblanca
Ctra. N-340
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 852 400. Fax 936 851 868
parcagrari@elbaixllobregat.net

Unió de Pagesos
Oficina Comarcal del Baix Llobregat
C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 84, baixos
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 525 700. Fax 936 525 701
baixllobregat@uniopagesos.org

Obres de referència

Jordi Pomés. L’agricultura en la transformació de la co-
marca. Col·lecció Descobrim el Baix Llobregat. Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat. Barcelona, 2001.

Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. Consorci del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, 2004.



D
ir

ec
ci

ó
 d

e 
C

o
m

u
n

ic
ac

ió
. D

ib
u

ix
o

s:
 R

o
se

r 
C

is
a.

 F
o

to
g

ra
fi 

es
: X

av
ie

r 
Pé

re
z,

 A
rx

iu
 d

el
 p

ar
c.

 D
ip

ò
si

t 
Le

g
al

 B
-2

78
4

8
-2

01
0 

   
Im

p
rè

s 
en

 p
ap

er
 e

co
lò

g
ic

Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/parcsn

Xarxa de Parcs Naturals
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Sa-
vassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del 
Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada 
Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Collserola, Parc Agra-
ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Distància: 7.800 m 

Durada: 2 h 30 min

Excursió planera, fàcil i agradable, que tra-
vessa el riu Llobregat per endinsar-se a l’espai 
agrari del delta.

Recomanable per a tots els públics. És conve-
nient portar aigua, sobretot durant la prima-
vera i l’estiu, ja que el recorregut transcorre 
per espais sense ombra. Cal respectar l’entorn 
i no llençar deixalles de cap mena. 

km




