36ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.
El Parc Agrari del Baix Llobregat
 Dia i hora: diumenge 10 de març a les 9:20’
 Lloc de sortida: Vestíbul de l’estació de Rodalies de Plaça de Catalunya
 Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient, impermeable
(per si canvia el temps a mig camí) i aigua.
 Desnivell: inapreciable.
 Recorregut total: 10,4 km. (3:00 h)
 Qui pot venir?: tots els nois i noies del nostre institut, acompanyats del
pare, mare (ni l’AMPA ni els organitzadors es fan responsables de
ningú)..... ex‐alumnes, professores, professors!.
El recorregut que us proposem surt de l’estació de rodalies de Cornellà de
Llobregat, tot i que quedarem a la de Plaça de Catalunya per anar tots junts fins
a Cornellà. Un cop allà, creuarem el nucli urbà on podrem trencar tòpics sobre
aquesta població contemplant el petit jaciment arqueològic proper a
l’ajuntament i el castell que es remonta al segle X.
Arribarem al Llobregat que creuarem pel pont per a vianants i ens endinsarem
al Parc Agrari del Baix Llobregat, caminant a cavall dels municipis de Cornellà,
el Prat i Sant Boi. Un cop passat el pont, anirem pel camí de terra paral·lel al riu
fins el pont de la C-32/B-20. Allà agafarem el camí de la Ribera i passarem pel
costat de Can Parellada, Cal Misses, Can Comas (Centre d’Informació i Gestió
del Parc Agrari), Cal Xagó i Cal Monjo. Seguirem pel camí del Sorral, i el de la
Bomba i enllaçarem amb el camí de servei de sota el viaducte del tren d’alta
velocitat (TAV) per seguir el circuit fins al camí del riu, des d’on tornarem pel
camí de terra al pont del Llobregat.
Durant aquest trajecte visitarem un espai que integra amb harmonia zones
agrícoles i l’espai fluvial del riu Llobregat en mig de la xarxa periurbana.
Descobrirem terres fèrtils, hortes i un notable patrimoni arquitectònic lligat a
l’activitat agrícola. Passejarem per la llar de la Carxofa Prat, el Pollastre i Capó
de pota blava del Prat, les cireres del Baix Llobregat i els miravolants i els
espàrrecs de Gavà. Veurem les canalitzacions de reg o drenatge del canal de la
Dreta del Llobregat i, fins i tot, descobrirem elements faunístics propis del ric
ambient natural que conforma el Delta del Llobregat, el segon en extensió de
Catalunya.
La tornada a casa es podrà fer amb FGC fins a Plaça d’Espanya, amb rodalies
fins a Plaça Catalunya, amb la Línia 5 del metro o amb el trambaix en funció de
les necessitats de cadascú.
Per qualsevol dubte poseu‐vos en contacte amb els organitzadors:
 Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51)
 Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93)
Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic.

