
Ruta pel delta del Llobregat 

Pedalar tranquil.lament pel cor del Parc Agrari del Baix Llobregat.  

Copsar les dimensions del delta del Llobregat.

Descobrir la flora i la fauna de l’Espai Natural del Remolar-Filipines.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud màxima   8 m     

Altitud mínima   1 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Estrella de Mar

Població   Castelldefels 

Exigència física   Mitjana   

Temps total efectiu   2-3h     

Distància total   20 km*     

Desnivell acumulat   16 m     

Ruta lineal que ens descobreix el Parc Agrari del Baix 
Llobregat i l’Espai Natural del Remolar - Filipines, un dels 
indrets  més ben conservats del delta del Llobregat.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Càmping Estrella de Mar
Autovia de Castelldefels (C-31) km 16,7 
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel: +34 93 633 07 84 
info@caesmar.com | www.caesmar.com

1 català

Comencem l’itinerari al Càmping Estrella de Mar. Sortim a la carretera C-31 i girem a 

l’esquerra. Travessem la benzinera fins a l’inici del camí de la Pava, que seguim recte. Deixem 

enrere 5 trencalls a la dreta i agafem el 6è, senyalitzat com “Camí de l’Arbret”. Entrem al Parc 

Agrari del Baix Llobregat, espai que combina la producció d’hortalisses de temporada -algunes 

amb marca de renom com la carxofa Prat- i fruita fresca amb altres explotacions agrícoles i 

ramaderes -com el pollastre i capó de la raça Prat-. Passem pel costat de diverses cabanes de 

pagès construïdes a l’ombra de figueres i, més endavant, travessem la riera dels Canyars per un 

pas que es pot inundar en episodis de pluges fortes.

Travessem l’Avinguda de Mar (cal parar atenció al trànsit) i optem per qualsevol de les dues 

variants que ens ofereix el Camí de la Mariola (el Camí de Dalt o el de Baix). Després de creuar 

el pas del canal de la Murtra arribem finalment davant l’autovia C-31. Ens dirigim llavors en 

direcció a Barcelona - El Remolar - Les Filipines i aviat arribem a l’entrada de l’Espai Natural El 

Remolar - Filipines i la platja de Viladecans.

Seguim el vial asfaltat fins a l’aparcament, punt des d’on podem accedir als dos aguaits 

d’observació de la maresma de les Filipines i a la torre-mirador de Cal Francès, amb molt 

bones vistes a una platja verge amb vegetació dunar, a la desembocadura de la riera de Sant 

Climent i a la pineda de Cal Francès.

Retornem al Càmping Estrella de Mar pel mateix camí que hem fet a l’anada.

*Un cop arribem a l’aparcament de l’Espai Natural El Remolar - Filipines cal que estacionem les 

bicicletes (hi ha un aparcament de bicicletes habilitat). Si volem fer la visita per dins de l’espai (tant 

a la maresma de les Filipines com a la pineda, la platja i la torre de Cal Francès), haurem de fer-

la caminant i seguint en tot moment les senyalitzacions, sense sortir mai dels camins marcats. A 

l’oficina d’informació ens poden respondre tots els dubtes que tinguem al respecte. 

* 10 km d’anada i 10 km de tornada pel mateix camí.



Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Baix Llobregat.” propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Estrella de Mar 3 m 0,0 km

        Trencall Camí de l’Arbret 2 m 1,0 km

        Avinguda del Mar 2 m 3,0 km

        Pas del canal de la Murtra 2 m 5,3 km

        Pont Camí del Mar 8 m 7,4 km

        Entrada Espai Natural El Remolar - Filipines 2 m 8,7 km

        Aparcament Espai Natural El Remolar - Filipines 2 m 10,0 km

        Càmping Estrella de Mar 3 m 20,0 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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