
   
Barcelona,  28 d’abril de 2011 

     
Benvolgut/da amic/ga, 
 
Enguany, per a celebrar la festivitat del nostre patró Sant Isidre, el proper dia 13 
de maig, hem pensat organitzar una trobada explicativa sobre el Parc Agrari 
del Baix Llobregat, una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils del país que 
representa un patrimoni cultural, econòmic i ecològic de primer ordre situat al bell 
mig de l'àrea més poblada de Catalunya, i una visita guiada a l’Estació 
Dessalinitzadora del Llobregat, per conèixer el seu funcionament. Tot seguit 
tindrà lloc un dinar a un restaurant de la zona, al qual hi estàs convidat/da. 
 
PROGRAMA. 
 
11.00 h   Punt de trobada:   

Masia de Can Comas, Centre d’Informació i Gestió del 
Parc Agrari 
Camí de la Ribera, s/n 
Apartat de correus, 76 
08820 el Prat de Llobregat 
Tel. 933 788 190 
Veure mapa 

   Plànol d’acces a la Masia 
 
11.15 h  Presentació/explicació del Parc Agrari del Baix 

Llogregat a càrrec del company, Ramon Terricabras, cap de 
la Direcció Territorial Agrària, Oficina d'Acció Territorial, Àrea 
d'Espais Naturals, de la Diputació de Barcelona i gerent del 
Parc Agrari. 

 
11.45 h  Sortida des de Can Comas per a realitzar la visita guiada 

a la planta dessalinitzadora de Barcelona al Prat de 
Llobregat.  

 
14.00 h  Final de visita guiada i sortida cap a Viladecans.  
 
14.30 h  Dinar. 

Restaurant “Cal Mingo” 
Carretera de Barcelona C-245, s/n 
08840 Viladecans (Barcelona) 
Tel. 93 637 38 47 
www.calmingo.net  

 
 
Per tal de poder comunicar el nombre d’assistents a la visita guiada i al restaurant, 
t’agrairia que confirmessis la teva assistència, a través del Formulari d’inscripció a 
la web del Col·legi, no més tard del dia 11 de maig. 
 
Espero, que ens trobarem en el dinar. Fins llavors, rep una forta abraçada. 
 

   
 
Miquel Pujol Palol     
Delegat de Barcelona 
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