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El Delta del 
Llobregat, 
més a prop 

El Programa NATURA i CIUTADANIA 
vol ser una eina pràctica de DEPANA per 

promoure i acollir diferents iniciatives 

dels nostres socis i altres associacions 

d'arreu del país per defensar, estudiar i 

conservar del patrimoni natural que ens 

envolta. 

Des dels inicis de DEPANA, l’entitat ha 
estat molt vinculada a la defensa del Del-

ta del Llobregat.  

L'any 2010 DEPANA ha engegat una 

campanya específica pel Delta del Llo-

bregat a fi de demanar la inclusió d'a-

quest espai natural a la Convenció Ram-

sar de Zones Humides d'Importància In-

ternacional.  

A més a més, DEPANA impulsa tot un se-

guit d'activitats i actuacions paral·leles 

(sortides, excursions, xerrades, etc.) per 

tal d’apropar aquest valuós espai natu-
ral a la ciutadania. 

Us animem a què participeu al Progra-
ma de visites guiades per descobrir tota 

la bellesa paisatgística d’aquestes 9.800 

ha d’ecosistemes litorals i la biodiversi-

tat que acullen. 

www.depana.org 

NATURA I CIUTADANIA AL 
DELTA DEL LLOBREGAT VISITES GUIADES  

Abril—juny 2010 

Informació i inscripcions: 

Organitza: 

El Programa Natura i Ciutadania rep el suport de:  

Les activitats emmarcardes en el  

Programa de conservació del medi litoral i marí reben 
el suport de:  



Les pinedes litorals 

18/04/2010 
Visita a la pineda de la Murtra i la 

pineda de la Maiola. Caminarem uns 

5/6 km. per un mosaic de pinedes 

sobre dunes, camps de conreu, 

joncars, etc. 

Hora: 10h  

Durada: Tot el dia 

Punt de trobada: Estació de Renfe 
de Viladecans 

Observacions: Cada participant ha 

de portar-se el dinar i beguda. 

EL DELTA DEL LLOBREGAT, MÉS A PROP 

Els reguerons i la zona agrí-
cola del Prat de Llobregat 

09/05/2010 
Visita una zona humida força 

desconeguda, envoltada de camps de 

conreu. Després ens desplaçarem cap a 

la zona agrícola del Prat per observar 

els camps d’enciams, carxoferes, faves, 

masos i canals. 

Hora: 9h  

Durada: 5 hores 

Punt de trobada: Estació de Renfe de 
Viladecans 

 

El remolar i la quadra (zona 
del Barça Parc) 

30/05/2010 
Caminada per la Vidala fins arribar als 

observatoris de la maresma on 

baixarem a la platja per la riera de St. 

Climent i visitarem la zona del projecte 

BarçaPark. 

Hora: 9h  

Durada: Tot el dia 

Punt de trobada: Estació de Renfe de 
Viladecans 

Observacions: Cada participant ha 

de portar-se el dinar i beguda. 

 

El riu Llobregat i el Parc 
Agrari 

19/06/2010 
Itinerari guiat vora el riu entre St. 

Boi i Cornellà, fent una "incursió" 

al parc agrari pels voltants de Can 

Comes. 

Hora: 9.30h 

Durada: 4 hores 

Punt de trobada: Estació de FGC 
Cornellà—La Riera 

Totes les activitas són gratuïtes. 

Per participar és imprescindible 
inscriure’s prèviament, trucant al 

telèfon 93.210.46.79. 

DEPANA es reserva el dret de modificar, 

ampliar o anul·lar qualsevol aspecte del 

programa de visites guiades. 

La participació en aquestes activitats 

suposa l’acceptació  de les condicions 

generals i del reglament intern de 

voluntariat de DEPANA. 


