
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER PER A PREMSA 
 
 

22 de maig de 2013 
 
 
 
 
 
 

NOVETATS PER A LA TEMPORADA TURÍSTICA D’ESTIU  

AL BAIX LLOBREGAT 
 

 
 
 

 



 
NOVETATS PER A LA TEMPORADA TURÍSTICA 
D’ESTIU AL BAIX LLOBREGAT 
 
 

El Baix Llobregat és el territori idoni per gaudir de l’estiu, es troba al costat de 
Barcelona i compta amb una amplia oferta de recursos culturals, naturals i lúdics.  
A tan sols 15 minuts de Barcelona sorprèn que ens envolti un entorn natural de tant 
valor i una oferta d’activitats tan amplia. El territori l’envolta un cinturó de serralades –
Montserrat, el Garraf, l’Ordal i Collserola- extenses platges i un delta, el del Llobregat, 
de gran riquesa ecològica.  
Coves, mines prehistòriques, termes romanes i l’obra més autentica de Gaudí son 
algunes de las possibilitats que trobarem i que ens faran passar una jornada 
inoblidable.  
Arrodoneixen l’oferta una rica gastronomia basada en productes autòctons amb 
denominació d’origen, i festes, festivals de renom, i esdeveniments singulars que la 
comarca celebra i posa a disposició dels seus visitants. 
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TURISME FAMILIAR 
 
 

Aquest estiu gaudeix en família dels nous descomptes 
d’escapades al costat de Barcelona  
 
 
Per aquest 2013, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat reedita de nou aquest cupó 
adreçat a les famílies amb nous descomptes i promocions i un nou recurs per 
descobrir, l’Itinerari Jujol a Sant Joan Despí. 
 
Completen la promoció la Colònia Güell-Cripta de Gaudí, el Canal Olímpic de 
Catalunya, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Museu de Sant Boi, el Parc 
Arqueològic Mines de Gavà, les Coves del Salnitre de Collbató, Catalunya en Miniatura, 
els Museus d’Esplugues i el Museu Agbar de les Aigües. 
 
Us animem a gaudir d’aquestes visites i activitats en família al Baix Llobregat, al costat 
de Barcelona. 
 
 
 

 
 

 

Per a sol·licitar un cupó o descarregar-lo on-line entra a 
www.turismebaixllobregat.com/cupons  

 

 

 

 



 

 

10 SORTIDES EN FAMÍLIA AL COSTAT DE BARCELONA 

 

 

 

CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA  

Vine a fer activitats d’oci i esport amb tota la família a l’aire 
lliure i en unes instal·lacions olímpiques. Canoa canadenca, 
caiac, barques amb pales, tir amb arc, bicicletes, cotxes de 
pedals, i patins en línia, etc... També pots fer activitats amb 
monitors, casals d’estiu, cursos d’optimist i pels més petits, 
el tren del canal. A més, podreu gaudir d’una àmplia zona 
verda on jugar a futbol, vòlei, tenis de taula...  

 

COVES DEL SALNITRE DE COLLBATÓ 

La Muntanya de Montserrat amaga en el seu  interior un 
món subterrani quasi desconegut. La Cova del Salnitre, 
plena de passadissos, racons i sorpreses, és un recorregut 
d’uns 500 metres ornamentat per estalactites i 
estalagmites. Un passeig que ens mostra l’hàbitat dels 
primers pobladors neolítics de Montserrat, tot endinsant-
nos en un món de llegendes.  
 

CATALUNYA EN MINIATURA 

Coneix el parc temàtic de maquetes en miniatura, un dels 
més grans del món amb una exposició a l’aire lliure dels 
monuments i edificis més emblemàtics de Catalunya.  
També pots descobrir el Bosc Animat, una autèntica 
activitat d’aventura a l’altura dels arbres, entre tirolines, 
lianes, passarel·les i moltes altres sorpreses. 
 

ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

Sabies que el Delta del Llobregat conserva una de les zones 
humides més importants de Catalunya? Viu la natura en un 
mosaic de paisatges formats per estanys, maresmes, 
pinedes litorals i platges amb dunes, totes de gran valor 
ecològic i punt de nidificació i descans d’aus migratòries, i 
observa les aus -ànecs collverds, martinets blancs, bernats 
pescaires, flamencs, cames llargues...-. Les visites als 
diferents itineraris són lliures i gratuïtes. 
 

PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ 

Com vivien, què feien, com eren els nostres avantpassats de 
fa 6.000 anys? Viu l’experiència de participar en una 
innovadora expedició arqueològica i segueix totes les pistes 
que et dóna aquest jaciment únic a Europa. Un viatge 
fascinant a la prehistòria que desvetlla els secrets del Parc i 
et permet entendre el passat i el present. Una aventura 
inoblidable! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEU DE SANT BOI  

Can Barraquer, seu central del museu de Sant Boi, va ser la 
casa pairal on Rafael Casanova va viure els darrers anys de 
la seva vida, al bell mig del nucli històric i molt a prop de les 
Termes Romanes i de Can Torrents. Aquests tres elements 
configuren un espai motor de la vida cultural de la ciutat, 
idoni per aprofundir en el coneixement de la història d’una 
manera atractiva i accessible per a tots els públics. 

MUSEUS D’ESPLUGUES “EL FANG DEL MODERNISME” 

Sabies que Esplugues va ser un centre productor de 
ceràmica modernista d’espais tan singulars com el Parc 
Güell o la Casa Ametller de Barcelona? Visita els forns que 
ho varen fer possible i l’exposició sobre la història de la 
fàbrica. El recorregut comença al Museu Can Tinturé, 
reflex d’una producció artesanal de la rajola de mostra, i 
continua al Museu de Ceràmica La Rajoleta, antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, on es mostra l’evolució cap a la producció 
de ceràmica industrial. 

 

GAUDÍ I LA COLÒNIA GÜELL 

Descobreix el conjunt de la Colònia Güell, un dels llocs 
més destacats del modernisme català. L’església –cripta-, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO , és 
arquitectònicament una de les obres més importants 
d’Antoni Gaudí, ja que aquí va experimentar noves 
tècniques que, més tard, aplicaria a la Sagrada Família. 
A més, visita l’exposició situada al centre d’Interpretació, 
el complement ideal per entendre la Colònia Güell. 
 

MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES 

Vine a visitar un museu contemporani dedicat a l’aigua, 
ubicat en un complex industrial d’estil modernista 
perfectament conservat, i viu aquesta experiència vital, 
d’aprenentatge i lúdica. 

Submergeix-te en l'univers de l'aigua des de perspectives 
diverses: la ciència, la tècnica, el medi ambient, la 
societat... 

 
ITINERARI JUJOL A SANT JOAN DESPI  
 

Jujol fou una figura clau en el modernisme del Baix 
Llobregat. A Sant Joan Despí hi podem trobar la seva 
empremta més marcada. Vine i descobreix les formes 
sinuoses i els colors jujolians de la Torre de la Creu, Can 
Negre, la Casa Xerra-Xaus, la Torre Jujol, l’Església 
Parroquial de Sant Joan Baptista i de la Casa Rovira.  
 

 
 
 
 



 
 

GASTRONOMIA – Els Sabors de l’Horta del Baix Llobregat 
 
La gastronomia és, sens dubte, una de les millors maneres de descobrir un territori. 
Seguint, doncs, amb l’objectiu de la potenciació de la gastronomia de la comarca en la 
seva doble vessant (la promoció dels productes autòctons i la promoció de la cuina del 
Baix Llobregat), el Consorci de Turisme, en estreta col·laboració amb els gremis 
d’hostaleria de la comarca i el Parc Agrari del Baix Llobregat, ha protagonitzat un 
intens període de revalorització gràcies a l’esforç de tots els sectors implicats. 
 
Cal a dir que la comarca compta amb dos factors molt importants. Per una banda el 
Parc Agrari del Baix Llobregat, un espai agrari on es produeixen gairebé totes les fruites 
i verdures que comprem habitualment als nostres mercats. Uns productes que 
disposen d’un segell propi de qualitat: Producte Fresc del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, garantint que aquests  productes són frescos, de proximitat i d’alta qualitat i 
que es cultiven a la comarca. 
 
L’altra binomi perfecte de la gastronomia és el sector de la restauració. A la comarca hi 
ha una variada oferta de restaurants, de gran qualitat i que fan que un àpat sigui un 
plaer pels paladars més exigents. 
 
Aquesta combinació perfecta es materialitza en la campanya gastronòmica “Els Sabors 
de l’Horta del Baix Llobregat”. Una proposta ideal que posem a disposició dels nostres 
visitants i turistes per degustar la nostra gastronomia a través d’un bon àpat als 
nostres restaurants. 
 
Els sabors de l’horta del Baix Llobregat 
 

Les planes del delta i de la vall baixa del Llobregat 
han estat tradicionalment productors d’una variada 
gamma d’hortalisses i fruites mercès a la fertilitat 
dels seus sòls, la bondat del seu clima i l’esforç dels 
pagesos que les cultiven. Aquestes zones agrícoles 
conformen avui dia el Parc Agrari del Baix Llobregat.  
 
Els experts cuiners de la comarca han desenvolupat 
al llarg dels anys una gastronomia basada en un 
producte local, de proximitat i de temporada. Una 
cuina arrelada a la seva terra. 
La campanya gastronòmica “Els sabors de l’horta 

del Baix Llobregat” recull l’oferta gastronòmica que ofereixen els restaurants de la 
comarca que treballen el producteKM0, i amb una imatge més fresca i atractiva pels 
comensals. 
 
I com a novetat, d’aquesta edició es realitzarà un sorteig per a dues persones d’un 
menú km0. Els guanyadors del sorteig podran degustar i assaborir les novetats 
gastronòmiques que cada restaurador ens ofereix aquest any. 
 



 
 
Des del Parc Agrari i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat us convidem a tots els 
amants de la bona cuina a apropar-vos als restaurants de la comarca per descobrir i 
assaborir els productes de la terra. 
 
 
Els 30 restaurants que participen són: 
 
CASTELLDEFELS 
ANDALUCIA 
EL ELEFANTE 
ELS FOGONS DE L’AVIA 
LA CANASTA 
 
CERVELLÓ 
HOTEL CAN RAFEL 
 
CORBERA DE LLOBREGAT 
CASA NOSTRA  
 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
PLATS 
EL DIVAN DE LOS SENTIDOS 
 
EL PRAT DE LLOBREGAT 
CÈNTRIC GASTROBAR BY ONA 
NUIT 
LA LLUNA EN UN COVE 
LA MASIA SÁNCHEZ-CASAL 
ONA NUIT Restaurant  
SINFONÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAVÀ 
LES MARINES  
MAJOR TRENTA-SIS  
 
LA PALMA DE CERVELLÓ 
AMARENA  
 
MOLINS DE REI 
L’APAT 
SAMARANCH PARK 
 
EL PAPIOL 
PÚBLIC BAR-RESTAURANT 
 
SANT ANDREU DE LA BARCA 
EL PALAU VELL RESTAURANT 
 
SANT BOI DE LLOBREGAT 
EL CASTELL 
MARIMORENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 
EL PETIT BONET 
EL RACÓ 
 
SANT JOAN DESPÍ 
FOLLIA  
FOLLIA DE POT 
 
SANT JUST DESVERN 
EL MIRADOR DE SANT JUST 
 
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
EL CAPRITX D'EN CARLES BERMELL 
A DELIT 
 
VILADECANS 
CAL MINGO 



 
 

És temps de cireres 
 
A la temporada d’estiu els productes de temporada són variats. Des d’amanides, 
carbassons, tomàquets a les protagonistes d’avui: les cireres.  
 
Aquest apreciat producte que es cultiva en diferents municipis del Baix Llobregat i que 
a més de poder tastar-lo en els restaurants de la comarca, és el protagonista de 
diferents fires que tenen lloc a la comarca les properes setmanes: 
 
28a Festa de la Cirera a Santa Coloma de Cervelló  

Del 24 al 26 de maig 

37a Exposició de Cireres a Sant Climent de Llobregat  

25 i 26 de maig  

Festa de la Cirera al Papiol  

1 i 2 de juny 

33a Festa de la Cirera a Torrelles de Llobregat  

1 i 2 de juny 
 

 
NOVETAT A LA COMARCA! 
 
MERCATS DE PAGÈS 
 
El Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai de trobada entre els 
pagesos del Parc Agrari i els consumidors, que ofereix la possibilitat de comprar 
directament a pagès fruites i hortalisses de proximitat i/o de producció ecològica. El 
Mercat de Pagès respon a la voluntat de mantenir i promoure una agricultura local i de 
temporada, justa social i ambientalment, i un consum responsable que evita la despesa 
en envasos i en el combustible que comporten els productes d’importació.   
 
Trobareu el Mercat de Pagès del Parc Agrari: 
Divendres tarda (de 15h00 a 21h00) a la Rambla Rafel Casanova de Sant Boi de 
Llobregat 
Dissabtes matí (de 09h00 a 14h00) al Camet de la Colònia Güell, a Santa Coloma de 
Cervelló i a la Plaça de Pau Casals del Prat de Llobregat 
Diumenges matí (de 10h30 a 14h00) al Parc de Torreblanca, a Sant Joan Despí (aquest 
Mercat de Pagès s’inaugura diumenge 9 de juny de 2013) 
 
I a més, al llarg de la temporada de la 
cirera, el ‘Mercat de Pagès’ us ofereix 
un seguit d’activitats per a descobrir el 
món de les Cireres del Baix.  
 
Més informació a 
www.elcampacasa.com 
 



 

LES PLATGES 
 
I a la temporada d’estiu no podia faltar les nostres platges. Totes elles ja estan preparades 
amb els millors serveis per gaudir-ne. Des de Castelldefels, Gavà, Viladecans i El Prat de 
Llobregat, disposen de diferents serveis que ofereixen des de la proposta més relaxada a la 
més activa. 
 
A més de la infraestructura existent d’hotels, restaurants, beachs clubs i xiringuitos, podem 
combinar la nostra estada amb passejos pel passeig marítim, o la pràctica d’activitats 
aquàtiques i nàutiques. 
 
A més disposen de reconeixements de qualitat: Gavà, El Prat i Castelldefels tenen el distintiu 
SICTED i Gavà i Castelldefels a més tenen la Q de qualitat turística. 
 

 
 
 
Platja de Castelldefels 
 
La platja de Castelldefels és una llarga làmina de sorra fina situada a uns 18 km al sud 
de la ciutat de Barcelona, entre dos sistemes naturals ben diferenciats: el delta del riu 
Llobregat, amb els seus aiguamolls i canyissars, i el massís calcari del Garraf. 
Des de l'any 2006, la platja Pineda de Castelldefels gaudeix del guardó Bandera Blava, 
que és una ecoetiqueta selectiva. El seu atorgament es complimenta amb una Q de 
qualitat turística i el SICTED. 
 
 Canal Olímpic de Catalunya 
 El Castell de Castelldefels 
 Passejades en bici pel passeig marítim 
 Amplia Oferta de restauració i allotjaments: Casanovas Beach Club, el Péndulo, 

La Canasta, Mar Blanc, Gran hotel Don Jaime, El Tibu-ron,... 
 
 
Platja de Gavà 
 
Els 4 quilòmetres de litoral marítim amb els que compta Gavà, ofereixen al visitant tots 
els serveis necessaris per gaudir d'unes bones vacances, a més de l'aigua i d'una sorra 
en perfecte estat. La zona també gaudeix d'una pineda única, de 400 metres 
d'amplada,que arriba fins a primera línia de mar. A més, el seu passeig marítim ha esta 
distingit amb el prestigiós premi FAD d'arquitectura exterior. Guardonada amb la 
"Bandera Blava", la Q de Qualitat Turística i el SICTED. 



 
 Parc Arqueològic Mines de Gavà 
 Magic Wave (activitats nàutiques) 
 Passejades en bici pel passeig marítim 
 Amplia oferta de restauració amb zones lounge (Kauai Gavà Mar, Tropical Beach 

Club, Les Marines, ...) i l’hotel AC Gavà Mar. 
 
 
Platja del Prat de Llobregat 
 
La platja del Prat és, de tot el Baix Llobregat, la que més amplada té, uns 100 metres. 
Són tres quilòmetres de platja on trobem una amplia zona, totalment equipada i amb 
el distintiu de Bandera Blava i SICTED, convivint amb zones d’important valor natural 
que conserven comunitats vegetals i animals pròpies dels sorrals costaners. 
 
 Espais Naturals del Delta del Llobregat 
 CRAM. Centre de Recuperació d’Animals Marins 
 Passejades en bici pel passeig marítim 
 El mirador d’avions 
 CMV Centre Municipal de Vela el Prat 

 
 
Platja de Viladecans 
 
La platja de Viladecans, amb una longitud de 2,7 km i una superfície de 290.000 m2, 
s'estén des de la desembocadura del Remolar fins a la de l'estany de la Murtra. La 
pineda litoral de pi pinyoner, plantada per fixar les dunes, separa la platja de la resta 
del territori. 
 
Destaca perquè es tracta d'una platja molt propera a ecosistemes costaners de gran 
valor ecològic (estanys i pinedes), que conserva característiques naturals com les dues, 
que fan d'aquest espai una de les platges més atractives properes a Barcelona. 
 
La platja de Viladecans és un magnífic espai de lleure a l'aire lliure que convida a 
gaudir-lo gràcies a les seves característiques d'espai verge. 
 
 
 Teatre Atrium Viladecans 
 Espais Naturals del Delta del Llobregat (Remolar-Filipines) 
 Visites guiades al patrimoni històric 

 
 

 

 

 

 

 



 

ALTRES PROPOSTES: 
 
 

PEDALS BCN, un nou producte turístic que transcorre pel Baix Llobregat 
 

La "Pedals Barcelona" és un nou producte turístic, una ruta amb BTT que recorre els 
paratges més emblemàtics de l'anella verda de la ciutat de Barcelona. El recorregut 
transcorre en gran part pel territori del Baix Llobregat, en una ruta de 243Km amb 
5.099m de desnivell, i creua els parcs naturals del Garraf, Collserola i Montserrat i la 
regió vinícola del Penedès. La ruta és auto-guiada mitjançant un dispositiu GPS amb 
tota la informació necessària, i s’acomoda al ritme de l’usuari, podent ser de 2, 4 o 5 
dies. Tanmateix, l’empresa ofereix la possibilitat d’allotjament en diversos hotels de la 
comarca com són el Ciutat de Castelldefels, Ibis Castelldefels, Les Torres de Sant Esteve 
Sesrovires, Husa Barcelona Golf de Sant Esteve Sesrovires i el Montserrat Hotel & 
Training Center de Collbató. 
 
Més informació a: www.pedalsbarcelona.com 
 

 
 
RUTES EN VEHICLES ELÈCTRICS 
 

Mar, riu i muntanya defineixen el Baix Llobregat, amb paisatges de contrastos 
sorprenents i descobriments continus. Com a novetat, les properes setmanes 
l’empresa ENISOLA posa en marxa diferents rutes en vehicles elèctrics pel Baix 
Llobregat. Les sortides es faran amb un mínim de 5 vehicles elèctrics tipus TAZZARI 
ZERO, dos d’ells descapotables. 
 
Sota el títol “enjoy electric experience” a partir de l’1 de juny de 2013 ja es podran 
reservar totes les activitats a través de la seva web. En un inici, les rutes que es 
comercialitzaran són: 
 
 Corbera de Llobregat – Gelida (amb pausa per dinar en el restaurant CAN FISA de 

Corbera) 
 Molins de Rei - Parc de Collserola – Vallvidrera – Tibidabo - Barcelona 
 Sitges – Parc Garraf 

 
Més informació a: www.enisola.com 
 

 



 
 

X CONCURS FOTOGRÀFIC DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Ja està en marxa la 10a edició de la Primavera Fotogràfica del Baix Llobregat, un 
concurs que té com a principal objectiu el potenciar i difondre els atractius turístics de 
la comarca i els visitants puguin conèixer la comarca a través de la fotografia.  
 
Aquest any sota la temàtica “Un paisatge de contrastos” s’anima als participants a 
gaudir de la llum i els colors de la primavera per trobar les millors imatges. Descobrir 
indrets espectaculars i insòlits del Baix Llobregat, i mostrar en imatges curioses i 
singulars, aquesta infinitat de paratges naturals, rurals i urbans, com muntanyes, mar, 
riu, ciutats, pobles i masies, entre molts altres paisatges que reflecteixen la 
singularitat, espectacularitat i bellesa dels contrastos de la nostra comarca. 
 
Per participar, els interessats han d’enviar les fotografies a 
www.turismebaixllobregat.com/concurs abans del 17 de juny de 2013.  
 
Els premis per a les tres fotografies guanyadores són: 
 
1er premi: Una impressora fotogràfica Canon MG5350 gentilesa de El Corte Inglés de Cornellà, una nit 
amb esmorzar a l’Hotel Can Rafel de Cervelló, i una caixa de cava gentilesa de Caves Roger Goulart. 
 
2n premi: Un bateig de vela per a dues persones per la Federació Catalana de Vela al Centre Municipal 
de Vela del Prat, i un menú degustació al restaurant ONA nuit del Prat de Llobregat.  
 
3r premi: Una entrada familiar al circuit de maquetes del parc Catalunya en Miniatura de Torrelles de 
Llobregat, i un sopar per a dues persones al restaurant Los Soprano de Gavà. 
 
Bases completes i formulari de participació a: 

www.turismebaixllobregat.com/concurs 
 

 
 
 
 
 
Tota aquesta variada oferta, juntament amb la possibilitat de gaudir dels nostres 
camins i senders, i de les diverses propostes de fires i esdeveniments a la comarca, 
arrodoneixen les diferents propostes per gaudir de l’estiu en el nostre territori. 
 
 
 
 
 
 



 
 

COM EM PUC ASSABENTAR DE QUÈ FER AL BAIX LLOBREGAT?  
 
 
Us proposem diferents formes: 
 
-Consultar la nostra web www.turismebaixllobregat.com 
 
A més de poder consultar tots els recursos turístics, aquí podreu estar al cas de totes les 
activitats, fires, festes i esdeveniments que tindran lloc al Baix Llobregat. Destaca també 
l’apartat ESCAPADA DE LA SETMANA, on setmanalment anem recomanant diferents 
propostes de cap de setmana.  
 
- Subscrivint-te al butlletí d’oci mensual que inclou informació de festes, activitats, dinars, 
descomptes, i altres promocions de recursos i restaurants. 
 
-També ens podeu seguir a través del twitter: @TurismeBaixLlob 
 



 
 
 
 

DADES DEL SECTOR TURÍSTIC I OCUPACIÓ   
 
 
 
El sector turístic està esdevenint un sector emergent per l’economia de la comarca, ja 
que tot i la situació econòmica actual, està aguantant millor la crisis que altres sectors. 
Les dades de creixement d’aquest sector reafirmen aquesta aposta que com a 
territori fem pel sector turístic: 
 
-El 16% de les empreses i el 12% de la població ocupada del Baix Llobregat 
desenvolupen activitats turístiques.  
         · A l’Àmbit Territorial Metropolità el 14% de les empreses i el 11% de la població 
ocupada.  
         · Al conjunt de Catalunya el 15% de les empreses i l’11% de la població ocupada.  
 
-El turisme representa el 9,4% del nostre Valor Afegit Brut. Una xifra que no es 
diferència gaire del conjunt de Catalunya que se situa en el 11,3%. 
 
- La població ocupada en TURISME al Baix Llobregat el 2012 va ser de 31.479 persones: 
20.833 assalariades i 10.646 autònomes.  

        · El Baix Llobregat suposa el 15% del conjunt de la població afiliada en turisme a 
l’Àmbit Territorial Metropolità i el 10% de Catalunya. 

 
 
En quant a les dades pròpiament de l’activitat, i segons font de l’Observatori de 
Turisme del Baix Llobregat, l’any 2012: 
 
 L’ocupació hotelera va ser aproximadament 60%, mantenint la mateixa dada 

del 2011, superior als darrers 4 anys. 
 L’ocupació els mesos d’estiu va ser la més alta dels darrers 4 anys 
 Predomini del client de Reunions 55%, seguit per Vacances 34%. Tot i aixi el 

client vacacional els mesos d’estiu ha crescut 25 punts els darrers 4 anys. 
 La procedència dels clients està equilibrada entre nacionals (50%) i estrangers 

(50%). Cal destacar l’increment de l’estranger els darrers 4 anys (al 2008 
representava el 40%). 

 
 
I a més, segons els darrers estudis del Laboratori de Turisme de la Diputació de 
Barcelona, podem confirmar que tenim al territori dos dels recursos més visitats de la 
província de Barcelona, concretament els Espais Naturals del Delta del Llobregat i el 
Canal Olímpic de Catalunya.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

CN-340, Parc Torreblanca 
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