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EL DELTA DEL LLOBREGAT 
EN BICICLETA 

Com arribar  al punt de sortida? 

De Terrassa al Prat del Llobregat tenim gairebé 50 km que 
podem fer en un ¾ d’hora tant si prenem l’opció de la C-58 
com la C-16 direcció a l’aeroport. El punt de trobada és el gran 
aparcament gratuït on deixarem els cotxes, situat a la 
cantonada entre el carrer de Mataró i la carretera de la 
Bunyola (El Prat del Llobregat).  

Distància: 12 Km (aproximats) 

Desnivell: gairebé no n’hi ha 

Temps:  1 hora anada i tornada sense parades (infants de 
parvulari) 

L’ITINERARI 
Recorrerem la 
xarxa de camins 
en bicicleta de 
Parc Fluvial del 
Delta des de Cal 
Lluquer a la 
Bunyola.  

 

 



DESTACATS DE L’ITINERARI: 

Des de la torre de Cal 
Lluquer podrem gaudir d’una 
bona panoràmica dels espais 
del marge dret del tram final 
del riu Llobregat que 
recorrerem amb les bicicletes 
i on trobarem els principals 
ambients el delta: jonqueres, 
prats humits, pinedes, 
canyissars, platges i estanys 
litorals.  

A la torre de la desembocadura es pot observar la platja de 
Ca l’Arana, més o menys inundada on hi ha una gran quantitat 
d’ocells limícoles. 

L’ANTIGA CASERNA DELS CARRABINERS I MIRADOR DEL 
SEMÀFOR són dos edifics recentment recuperats per explicar 
una part de la història del Prat. Els carrabiners van arribar al 
Prat, com a cos de vigilància, el 1830. La seva missió principal 
era la vigilància de la costa i combatre el contraban 
especialment de tabac, també van participar activament en el 
salvament de vaixells, i, més tard, d’avions.  
Els carrabiners havien de suportar moltes dificultats: el 
despoblament de l’entorn de la caserna, la seva llunyania del 
poble i la fragilitat dels camins davant d’aiguats i riuades 
provocava que sovint quedessin aïllats. Els oficials residien al 
Prat o a l’edifici del semàfor. El cos va ser dissolt el 1940 com 
a represàlia per la seva fidelitat a la República. Molts dels 
carrabiners van ser expulsats i la resta van ser integrats al cos 
de la Guàrdia Civil fins a 1970.  

CAL QUE porteu casc i material per poder reparar 
punxades, aigua, protector solar i dinar. US 

RECOMANEM portar prismàtics i màrfega per dinar a 
la platja  i  US RECORDEM  que caldrà fer atenció als 

més menuts i controlar-los per tal d’assegurar la 
prioritat dels vianants.  

També podrem seure, mirar el cel i 
veure els avions o practicar 
l’SPOTTING de ben a prop al mirador 
d’avions. Els spotters són experts en 
avions i frequenten aquests miradors 
on poden fer excel·lents avistaments 
d'avions i on hi ha  plafons 
informatius que ajuden a identificar 
els diferents models.  
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