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ARRAN DE MAR  

Us proposem un passeig pels espais 

naturals singulars i únics de la costa i 

del litoral del Garraf protegits ambien-

talment. 

Aquests espais han estat declarats: 

Llocs d’importància Comunitària (LIC), 

Zona d’Especial Protecció per a les 

Aus (ZEPA), Xarxa Natura 2000. 

 

En tan sols  26 km de costa, passant 

per Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant 

Pere de Ribes i Sitges, trobem una 

gran varietat d’espais naturals, d’alt 

valor ambiental. Són espais rics i diver-

sos en patrimoni natural i històric; es-

pais forestal amb garrigues, brolles, pi-

nedes, matollars; amb un patrimoni 

geològic de costa abrupta amb plat-

ges, cales, coves, esquerdes, falles, 

penya-segats dunes i canyissars; zones 

deltaiques i fluvials. També espais agrí-

coles de vinyes i conreus, camins de 

ronda, senders i grans recorreguts, er-

mites, restes i castells, coves amb res-

tes prehistòrics. I un mar sempre al cos-

tat, ple de vida amb fons marins singu-

lars d’elevat interès i riquesa pesquera.  

Us convidem, a fer-hi una nova  

mirada,  i a contribuir en la seva  

protecció i conservació.  

L’exposició consta de 8 plafons: 

 

1 GENERIC SOBRE LA COSTA DEL GARRAF 

2 COLLS I MIRALPEIX 

3 RIERA DE RIBES 

4 PLATJA LLARGA 

5 DESEMBOCADURA DEL FOIX 

6 FAUNA 

7 FLORA 

8 ESPAI MARÍ 

  

Exposició itinerant en préstec,  

enviant un correu electrònic a: 

medinatural@ccgarraf.cat 

RECOMANACIONS 

 

Heu de respectar la natura 

 

 Per motius de seguretat i conserva-

ció, està rigorosament prohibit encen-

dre foc. 

 Si aneu amb animals de compa-

nyia, porteu-los controlats al vostre cos-

tat.  

  Emporteu-vos les  deixalles i deixeu-

les als contenidors de brossa selectiva  

 Respecteu el silenci de la natura per 

poder gaudir dels sons especials i ca-

racterístics de la zona. 

 Deixeu els cotxes als inicis de trams, 

sempre hi trobareu aparcament pro-

per. 

 No allibereu mai animals de compa-

nyia ni espècies exòtiques. 

 
Cal que vetlleu per la vostra seguretat 

 

 Informeu-vos abans del tram de la 

ruta que voleu fer i escolliu aquell que 

s'ajusti més al vostre nivell. 

 Assegureu-vos de portar el material 

necessari per realitzar la ruta: aigua, 

menjar, calçat còmode, protector so-

lar, etc.  

 És recomanable portar mapa. 


