
ITINERARI DE NATURA EN BICICLETA PEL DELTA DEL RIU LLOBREGAT 

Aquest i)nerari ofereix la possibilitat de visitar diversos indrets relacionats amb el riu Llobregat, ja 

que transcorre molt proper al seu curs, als espais naturals d’aquests, per acabar a la platja propera 

a la seva desembocadura. El camí també travessa camps de conreu que formen part del Parc Agrari 

del Llobregat, molt important com a punt d’abas)ment d’aliments per a la població vinculada al 

delta del Llobregat. Serà una bona oportunitat per fixar-se en la diversitat d’espècies animals i 

vegetals que es creuen pel camí, així doncs, podrem percebre la gran biodiversitat que habita la 

zona. 

Descripció de l’i:nerari 

Es tracta d'un i:nerari d'uns 15 Km. Sor:m des del Parc Nou del Prat (Metro L9Sud) i circulem per carrils 
bici, platges, parcs, carrers tranquils i zones peatonals. Podrem veure com existeixen rutes alterna:ves 
per tal que circular en bicicleta sigui un plaer i no un perill… El grup anirà acompanyat d’un monitor guia i 
un monitor cua, cada alumne disposarà d'una bicicleta i un casc de seguretat. 

 

Con:ngut i dinàmica de l’ac:vitat 

Abans de la sor:da es realitzarà una explicació d’uns 20 minuts amb els següents con:nguts: 

- Explicació del recorregut que realitzarem 
- Aspectes de seguretat a tenir en compte 
- Funcionament de les bicicletes: mida, canvis, frens i casc 
- Es repar:ran cascs i bicicletes. 



Ac:vitats complementàries 

El final de l’i:nerari es troba situat al Parc Nou del Prat, on es pot realitzar un pícnic. 

FITXA RESUM DE L’ACTIVITAT: ITINERARI DE NATURA EN BICICLETA PEL PRAT DE LLOBREGAT 

Horari: De 10h a 14h 

Públic objec:u: Adreçat a nens/es a par)r de 11 anys. 

Nombre de par:cipants: 20-25 nens/es + 2 adults responsables  

Preu de l’ac:vitat: 22 € / par)cipant 

A tenir en compte: Venir esmorzats i portar alguna cosa per menjar i beure durant l'ac)vitat. Portar roba 

còmoda i evitar pantalons i faldilles amples.  

Alumnes amb discapacitat: Podem posar a la vostra disposició tàndems per tal que puguin par)cipar 

alumnes amb discapacitat acompanyats per un professor/a. 

                                    

Informació i reserves a: BICICLOT SCCL  

Tel.  93 307 74 75 ac:vitats@biciclot.coop  www.biciclot.coop

PUNT DE TROBADA: Parc Nou del Prat de Llgat. 

PUNT FINAL: Parc Nou del Prat

mailto:activitats@biciclot.coop
http://www.biciclot.coop

