
 

ÀREA D’ESPLAI DEL TORRENT DE L’ESCAIOLA 
 

Els parcs naturals contenen un important patrimoni natural i cultural que 

ofereix moltes i diverses possibilitats d’ús al conjunt de la societat.  

Us trobeu en una àrea d’esplai. On podreu ser informats dels itineraris que 

podeu seguir, així com d’altres temes referents al parc. 
 

 

L’horari d’obertura pública de l’equipament és els dissabtes, 

diumenges i festius de 10h a 18h. Si us plau, respecteu l’horari 

d’obertura pública.  
 
Per reserves podeu trucar al 93 743 54 54 i al 629 50 30 40.  

Els preus són els següents: 

De 10h a 14h: Lloguer per taula, 4,10 euros. Llenya i ús de les 

barbacoes, 6,30 euros. 

De 10h a 16h: Lloguer per taula, 8,40 euros. Llenya i ús de les 

barbacoes, 6,30 euros. 

 

                           Respecteu l’horari del parking 

A les 18h, es tanquen les portes exterior, tots els vehicles han de 

ser retirats de l’àrea. 

 

 

Qualsevol incidència que pugueu tenir durant la vostra visita, 

dirigiu-vos a l’àrea, truqueu al 93 743 54 54 o al telèfon 

d’emergències 112. 

 

 

 

Està totalment prohibit fer foc mentre l’àrea d’esplai resti tancada i 

durant situacions de risc d’incendi.  

 

 

 

No està permesa l’entrada de gossos a l’àrea d’esplai. 

 

 

 

 

Durant la visita sigueu respectuosos amb l’entorn natural i el 

patrimoni cultural, utilitzeu els camins existents i organitzeu les 

activitats d’esbarjo a les àrees d’esplai preparades per a tal efecte. 

 

 

Informeu-vos de la possibilitat de participar en les activitats 

pedagògiques organitzades al Parc Natural a la web dels Parcs 

Naturals de la Diputació de Barcelona www.diba.cat/parcsn. 

 

 

Si us plau, llenceu les deixalles als llocs habilitats per a tal 

efecte:  si us emporteu les deixalles als contenidors de reciclatge 

de la vostra ciutat, mantindrem l’entorn més net. 

 

 

Col·laboreu en la difusió d’aquestes recomanacions per millorar l’estada al Parc i 

conservar l’entorn. 

DA 0203: Normes d’ús 

D
A

 0
2
0
3
 /
 R

e
v
.0

 

http://www.diba.cat/parcsn

