Amb bicicleta pel parc
Recomanacions per circular dins d’un espai agrari

El Parc Agrari del Baix Llobregat és una àrea econòmica especialitzada en la producció agrícola. En aquest espai,
s’hi viu i s’hi treballa. Sigueu respectuosos i respecteu les recomanacions següents quan hi accediu en bicicleta
Recomanacions

Camins d’ús agrari preferent compatibles amb l’ús social

L’accés motoritzat està autoritzat tan sols a vehicles
agraris i serveis. La circulació en bicicleta només
està permesa en camins marcats com a
compatibles per a l’ús públic. Si circuleu pel parc
respecteu la prioritat dels vehicles agraris.
No useu els auriculars mentre aneu en bicicleta.
Si circuleu en grup aneu en fila per facilitar els
avançaments. Useu el casc i reflectants.
No supereu els 20 km/h ni feu maniobres brusques
que puguin provocar perill o ensurts.
El paisatge del Parc Agrari del Baix Llobregat el
configuren elements agraris, naturals i arquitectònics.
Gaudiu-ne i preserveu-lo per a les generacions
futures.
L’horticultura i la fructicultura són la base econòmica
dels pagesos de la comarca. Respecteu les
plantacions i recordeu que la recol·lecció no
permesa és penalitzada.
Atenció! Zona amb tractaments fitosanitaris
esporàdics.
Els senyals instal·lats compleixen la funció d’informar
tothom. No els malmeteu.
La caça hi és prohibida, a excepció de permisos
especials per a la gestió de la fauna que ocasiona
danys als cultius.
Prohibit fer foc excepte per cremar restes
vegetals.

Font: Pla especial de protecció i millora
del Parc Agrari del Baix Llobregat

Si heu d’aparcar, estacioneu el vehicle de manera que
no impedeixi el pas pels camins. No aparqueu mai
davant l’entrada de camins públics o privats.
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El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat té com a
objectius consolidar i promocionar l’activitat agrícola,
impulsar programes específics que permetin preservar els
valors productius, ambientals i socials de l’espai agrari, així
com promocionar el producte local de qualitat i el consum
de proximitat.
Recordeu que cal comunicar al Parc les activitats en què
participin més de 30 persones.
Si voleu consumir els productes dels camps que heu vist,
podeu consultar:
Masia de Can Comas
Camí de la Ribera, s/n
08820 El Prat de Llobregat
Tel. (34) 933 788 190
parcagrari@diba.cat
www.elcampacasa.cat
parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat

www.elcampacasa.cat

Per qualsevol incidència podeu trucar
al Servei de Vigilància: 649 957 930

Parc Agrari
del Baix Llobregat

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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Zona d’activitat econòmica especialitzada
Un espai compartit amb els pagesos

