
  

Jornada a La Ricarda. COAC. 20/07/2021. 
Com arribar a La Ricarda des de la Plaça 

de l’Estació de El Prat de Llobregat.

Detall de la zona de 
la Plaça de l’Estació.

Detall de la zona del 
Cementiri Sud.

Detall de la zona de 
La Ricarda.

Plànol general des de la Plaça de 
l’Estació de El Prat de Llobregat a La 
Ricarda. Distància: 6,2 Km. Temps: 21 
minuts en bicicleta.



  

 
En transport públic i/o a peu.
Hora de trobada a les 16:15 h. a la Plaça de l’Estació de El 
Prat de Llobregat.
Podeu arribar-hi amb la línea L9 de metro o amb la R2 de Renfe 
Rodalies. Recomanem utilitzar el bitllet combinat de transport 
públic Zona 1. Llavors agafeu l’autobús PR3 que vagi en direcció 
a la platja i baixar a la parada Tanatori. Allí us trobareu amb els 
cotxes que tenen previst sortir cap a La Ricarda  Els autobusos 
PR3 surten de l’estació al minut 00 i al minut 30 de cada hora. 
Compteu 1/2 d’hora de trajecte, per tant heu d’agafar l’autobús de 
les 16:30 h. Pels que volgueu anar a peu, compteu mitja hora des 
de l’estació fins a l’aparcament del Cementiri i ¾ d’hora més des 
del Cementiri a l’entrada de La Ricarda.

En bicicleta.
Hora de trobada a les 16:30 h. a la Plaça de l’Estació de El 
Prat de Llobregat. 
Podeu arribar-hi amb la línea L9 de metro o amb la R2 de Renfe 
Rodalies. Si veniu en bicicleta des del vostre domicili d’origen 
compteu 45 minuts des de la Plaça d’Espanya de Barcelona fins 
a la Plaça de l’Estació de El Prat. El trajecte des de la Plaça de 
l’Estació de El Prat, fins al punt de trobada comú, a l’aparcament 
del Cementiri, el farem en grup. 

En cotxes particulars.
Hora de trobada: 17:00 h. a l’aparcament del Cementiri Sud 
de El Prat de Llobregat. 
Malgrat no es pot aparcar a la platja per obres, l’aparcament del 
Cementiri també està molt a la vora de La Ricarda. A mesura que 
aneu arribant situeu-vos  el més a prop possible de la parada 
d’autobús, que hi ha entre l’entrada al cementiri i el tanatori. 
Llavors  agrupeu-vos en cotxes amb 4 passatgers, d’aquesta 
manera a La Ricarda només entraran els cotxes necessaris. 
Compteu que l’aparcamernt del cementiri es un lloc segur i a 
l’ombra. Els que no acabeu portant el cotxe a la Ricarda 
l’agafareu a la tornada. El trajecte des de l’aparcament del 
Cementiri a La Ricarda el farem en grup, un cotxe darrera l’altre. 

+Info WhatsApp Jaume Carné: 646086748 BICI Cultura BCN


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

