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 2a EDICIÓ 
DE LA RUTA 
a CORBERA!

Teca Km0 
directa al paladar
Allà on mengen dos, hi mengen tres, quatre, 
cinc,… Tots els que vulgueu venir a gaudir dels 
productes de proximitat, a la ruta més “molona” 
del Baix Llobregat, ara teniu la vostra oportunitat.

Sí, som els del QuintoTapa, iniciativa de l’Associa-
ció de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT), 

que lluita per a què els productes de proximitat del Parc 
Agrari estiguin entre els millors valorats del país, i enguany aterrem per segona 
vegada als paladars de Corbera de Llobregat. Intentem sumar el nostre granet 
de sorra a la bona feina que fa l’Ajuntament i les empreses de restauració locals 
per aconseguir consolidar una gastronomia de qualitat. Els de l’AGT volem conta-
giar-vos la nostra dèria per a què els productes de proximitat siguin els protago-
nistes, entre el 21 de novembre i el 8 de desembre.

Per als que encara no coneixeu el QuintoTapa us expliquem aquesta petita bogeria. 
Volem que els productes de temporada i del Parc Agrari del Baix Llobregat recorrin 
els bars i restaurants del poble en forma de tapa. I per què? Senzill, tenim un pro-
ducte de primera i uns restauradors i unes restauradores espectaculars a Corbera 
de Llobregat que, de ben segur, tornareu a visitar durant l’any, perquè ho fan genial! 

Tot el que hi ha al voltant del QuintoTapa Corbera és molón. Amb la ruta no només 
farem ballar el paladar, sinó també el territori. Una oportunitat de conèixer més el 
poble i presentar-la als convidats i les convidades. 
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Vegetariana S/gluten

Pel preu de 3,5€ o 3€ també pots demanar la tapa amb aigua. 
Si vols prendre la tapa amb una copa de vi DO Penedès o refresc, té suplement de 0,5€ 

13 PARTICIPANTS 
25 TAPES

3,5€

Quinto
Km0 3€

Quinto
de la casa

Per gaudir de la festa gastronòmica al 100%
fes un consum responsable i moderat

COM FUNCIONA 
EL QUINTO TAPA?
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L’Horta del Baix 
LLOBREGAT 
omple la taula  
I ÉS SALUT

L a  g a s t ro n o m i a  d e l  B a i x 
Llobregat és resultat d’una horta 
espectacular, hereva del passat 

agrícola de la comarca i que s’ha 
reciclat per recuperar una vitalitat que 

moltes zones envegen. És un curiós cas 
d’estudi, perquè està situada al bell mig de 

la zona més poblada del país. 

A les planes del delta i de la vall Baixa del 
Llobregat podeu trobar hor talisses i fruites de qualitat 

durant tot l’any: la Carxofa Prat, els calçots, els porros, el bròquil, la bleda, les 
faves i els alls tendres durant la temporada de tardor-hivern, i els tomàquets, els 
carbassons, les cireres, els Espàrrecs de Gavà i les bledes, durant la temporada de 
primavera-estiu, entre d’altres. 
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LLOATS SIGUIN ELS PRODUCTES  
DEL PARC AGRARI DEL 
BAIX LLOBREGAT!
El Prat, amb una llarga tradició agrícola, és un dels 14 municipis del Parc 
Agrari, un luxe del qual hem de ser conscients. Tenir la ciutat envoltada de 
camps, que permeten tenir ben a prop els productes frescos que s’hi conreen 
i que podeu comprar qualsevol dissabte al Mercat de Pagès  
o a les agrobotigues de la ciutat.

Amb 2.700 hectàrees, és una de les zones agrícoles més 
fèrtils i antigues del país malgrat les infraestructures i la 
industrialització, l’agricultura ha aconseguit mantenir el pols 
de la pagesia, que ens regalen productes d’horta i fruiters, 
frescos i saborosos, acabats de collir. 

Ha de tornar a ser el nostre rebost, perquè ens 
hi va la salut. I que sigui el nostre patrimoni 
ecològic, paisatgístic i cultural.

WWW.ELCAMPACASA.COM
El www.elcampacasa.com us ajudarà a formar part de la xarxa cada vegada 
més potent entre consumidors i pagesos del Parc Agrari, i conèixer les fruites 
i verdures que es cultiven als seus camps. Trobareu poques excuses per no fer 
un consum de proximitat i responsable amb el medi ambient: al vostre abast 
tindreu els productes del camp, fruit de la feina de generacions de pagesos que 
han treballat la terra, amb la garantia d’origen i de frescor, i el compromís amb 
el medi ambient, el territori i l’aposta de futur del Parc Agrari. No cal sortir de 
Corbera: al costat de casa teniu un mercat de pagès o una botiga de confiança, 
on podem adquirir queviures de temporada, frescos, locals, més justos social  
i ambientalment i, també, més saludables.

www.parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat • www.elcampacasa.com
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01 CARDONA FORN DE PA - PASTISSERIA

xef 
SERGI CARDONA ALARI

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Dissabtes i diumenges  
de 12 a 21 h.

Sant Antoni, 23 
93 650 14 11 
pastisseriacardona.com 
info@
pastisseriacardona.com 

  
.com/pastisseriacardona

TAPA KM0
Quiche de temporada 
Quiche lorraine de verdures de temporada

TAPA DE LA CASA
Sacher Cardona
Sacher amb melmelada de gerds

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Jaume Serra negre i blanc
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xefs  VALENTINA MISNAZA 
ANGELO CANO

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
De dimarts a dijous  
de 20 a 23 h.

c. Andreu Cerdà, 10 
936 635 064 
infoayvsanttelm@gmail.com 

 .com/ayvsanttelm 
 @ayvsanttelm

TAPA KM0
Burger ECO
Mini Burger de vedella ecològica amb enciam,  
tomàquet i salsa de bacó

TAPA DE LA CASA
Patacón pisao de Colombia
Torrada de plàtan mascle amb guisat de ceba i tomàquet

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Jaume Serra negre i blanc

CAFÉ DEL CENTRE A&V 02
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03 CLUB ESPORTIU CAN RAFEL

TAPA KM0
La Cremeta 
Crema de verdures de temporada amb bolets i magrana

TAPA DE LA CASA
El bosc encantat
Arròs amb bolets i cruixent de parmesà

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Mas Tinell Blanc i negre

xefs  MÒNICA SECALL 
ANDREA MILENA

cambrers  
 IGNASI BECERRA  
ORIOL FARRAGUT

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Dissabtes i diumenges  
de 12.30 a 14 h.

Avinguda de la Font, s/n 
(Cervelló) 
936 881 272 

 @elclubdecanrafel
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TAPA KM0
Civet & Bolets
Civet de senglar amb bolets de temporada

TAPA DE LA CASA
Croquetes & Sípia
Croquetes d’arròs negre amb sípia

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
1+1=3 _ Anais

EL CUP · CA L’ENRIC 04

xef  
MARIA DEL MAR URGELLÉS

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Divendres i dissabte  
de 19.30 a 23 h 
Dissabte i diumenge  
de 12 a 15.30 h.

Avinguda Catalunya, 56 
936 501 953 
marugelles@gmail.com 

 .com/elcup 
 @elcupcorbera
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05 EL MIRADOR RESTAURANT

TAPA KM0
Xips de Carxofa Prat  
Carxofa Prat tallada ben fineta i acompanyada  
de salsa romesco

TAPA DE LA CASA
Conill & Cargols
Conill a la cassola acompanyat de cargols amb un punt picant

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Segura Viudas (negre) • René Barbier (Blanc)

gerents  ESTEVE, ISABEL  
i CARINA ROIG

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
De dimecres a dilluns  
d’11 a 14 h.

Av. Cant Montmany, 20-26 
936 501 908 
restaurantmiradorroig 
@gmail.com 

 .com/restaurantmirador



11

TAPA KM0
Hummus del Parc Agrari
Hummus d´albergínia amb cigró i all tendre del 
Parc Agrari, alvocat, cirerols caramel·litzats i 
olives picants amb cruixent de pernil

TAPA DE LA CASA
Entraña marinada
Entraña marinada a la brasa amb crema de patata

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Jaume Serra negre i blanc

EL RACÓ DE L’ESPIRAL 06

xef  
FRANCISCO BELLO 

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Divendres de 20 a 22 h.  
Dimarts, divendres, 
dissabte i diumenge  
de 11 a 14 h.

Av. Montmany, s/n ·  
Club Esportiu l’Espirall 
936 501 802 

 .com/el raco del espiral

sota comanda



12

07 EL RACÓ DEL POBLE

TAPA KM0
Bou a la xocolata  
Bou a la xocolata amb bolets de temporada

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Jaume Serra negre i blanc

cambrer 
OLIVER CABALLERO

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Divendres de 19 a 23.30 h  
Dissabte de 10 a 02 h.

c. Casanova, 26 A 
933 988 169 

 .com/El Racó del Poble 
 @elracodelpoble_
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TAPA KM0
Caneló d’espinacs & Gamba
Caneló d’espinacs del Parc Agrari amb gamba  
i pols de festuc

TAPA DE LA CASA
Coca de Pota Blava
Coca amb pollastre Pota Blava a la catalana  
amb Carxofa Prat

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Compta Ovelles blanc i negre

HOTEL CAN RAFEL 08

xef  
ENRIC ROIG

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
De dimecres a dilluns  
de 12 a 14 h.

C. Sant Rafel s/n 
936 501 005 
Canrafel.net 

 .com/CanRafel 
 @hotelcanrafel
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09 LA GAVINA

TAPA KM0
Mandonguilla & Espinacs 
Mandonguilla de vedella amb espinacs del Parc Agrari  
i formatge amb salsa llima, gingebre i coriandre

TAPA DE LA CASA
Empanada La Gavina
Empanada farcida de pernil dolç i formatge 
(també podeu escollir entre empanada de carn de vedella o de pollastre)

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Jaume Serra negre i blanc

xef 
ADOLFO GAVILÁN 

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Dilluns a dissabtes de  
13 a 16 h i de 19 a 22 h.

Av. Catalunya, 30 
647 696 457
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Ara el TAPAPORT al teu mòbil!
Ja no oblidaràs el Tapaport a casa, 
ara pots votar amb el teu mòbil.

 
El concurs durarà del 21 de novembre 
al 8 de desembre.  

Registra’t. Crea un compte a 
Quintotapa.cat per a participar

1

Fes check-in a l’establiment. Una vegada 
hagis tastat la tapa fes check-in amb el teu 
mòbil a l’establiment. Quantes més tapes facis 
més possibilitats tindràs de guanyar.

2

Concurs. Fes molts check-in i guanyaràs molts premis!  
Ara votar és més sostenible! Que la força us acompanyi,  
QuintoTaperos!

3

 

 

ANAR DE TAPES TÉ PREMI PREMI OR
• La tapa guanyadora serà triada entre la clientela que
  fagi 6 check-in a establiments diferents de la ruta.
• El client optarà al premi d’un xec regal de 300€ 
  per consumir entre les empreses de restauració  
  participants en el Quinto Tapa Corbera.
• La tapa guanyadora tindrà una campanya de     
  comunicació.

PREMI ARGENT
• La categoria argent serà triada entre la clientela que 
  fagi 4 check-in a establiments diferents de la ruta.
• El client optarà al premi d’un xec regal de 100€ 
  per consumir entre les empreses de restauració
  participants en el Quinto Tapa Corbera.

PREMI AL MILLOR CAMBRER/A  
Aquest premi el guanyarà el cambrer o la cambrera 
que tingui més puntuació de la clientela què han fet 
check-in a la web. 
El/la millor cambrer/a aconseguirà un pack 
de productes San Miguel i DO Penedès.

PREMI A LA FOTO A INSTAGRAM  
La millor foto serà la triada entre les imatges 
d’Instagram amb #QuintoTapaCorbera.
El guanyador/la guanyadora optarà al premi d’un 
xec regal de 100€ per consumir en la restauració 
del QuintoTapa.

PREMI A LA MILLOR TAPA 
GASTRONÒMICA
La tapa gastronòmica serà triada entre in�uencers 
gastronòmics que tastaran totes les tapes.
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10 LA PLACETA

TAPA KM0
Bacallà & Calçots 
Cassoleta de bacallà amb calçots del Parc Agrari  
i la seva salsa

TAPA DE LA CASA
Remenat de temporada
Remenat de bolets de temporada  
amb cruixent de cansalada 

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Grivà blanc

xef 
ISABEL CLIMENT

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
De dijous a dissabte  
d’11 a 13 h.

Andreu Cerdà, 35 
936 880 416 
isabelsanchezmar 
@icloud.com

sota comanda
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TAPA KM0
Saam de Pollastre
Finger de pollastre, ceba i maionesa fumada servit  
sobre verdura de fulla a l’estil coreà

TAPA DE LA CASA
Galta & Formatge 
Galta de porc ecològic guisada amb vi del Penedès  
amb formatge de cabra i aroma de xocolata

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Terra Terrae

LA QUEIX 11

gerent  IVÁN KANAREK
xefs PATRICIA KANAREK

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Dimecres i dijous  
de 20 a 22 h • Divendres, 
dissabte i diumenge  
de 12 i 15 h. i de 20 a 
22.30h.

Passeig dels Arbres, 26 
699 092 257 
conalmarestaurante.com 

 .com/llardelsec/ 
 @ conalmarestaurante 
 @ lallardelsec
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12 SAPORI D’ITALIA

TAPA KM0
Mini Cannelloni Sapori 
Mini caneló farcit de bolonyesa, ricota, tomàquet sec i 
espinacs del Parc Agrari. 

TAPA DE LA CASA
Escalivada Italiana
Galeta de romaní farcida de farcida de pebrot, 
albergínia i ceba del Parc Agrari 

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Jaume Serra negre i blanc

xefs 
SAMUELE SCHIMENTI
LEONARDO MAZZUCCHIELLI

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
De dilluns a diumenge  
de 15 a 21 h.

Av. Catalunya, 101 
930 389 613 
saporiditaliacorbera.
negocio.site 
samuele.schimenti 
@icloud.com 

 .com/
saporiditaliacorbera 

 @saporiditaliacorbera
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TAPA KM0
Mouflette de porc
Mouflette de porc amb patata, boniato,  
Carxofa Prat i rovellons

TAPA DE LA CASA
Callos Torero
Tripa de vedella amb xoriço, pernil, pebre,  
sal i salsa de tomàquet

Gaudeix de les tapes amb el Quinto Magna i Especial Sin! 
També pots maridar les tapes amb els vins DO Penedès:
Lacrima Baccus

TORERO 13

xef  
JORDI MARTÍNEZ

Horari en què s’ofereix 
la tapa:  
Dijous, divendres  
i dissabte de 19 a 23 h.

Av. Catalunya, 37 
936 501 413
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L’AGT, EN DEFENSA DEL CONSUM DE 
PRODUCTES DEL PARC AGRARI!
La dèria de l’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat és que els 
productes de temporada del Parc Agrari siguin coneguts a tot arreu. Pensem que 
la millor manera de conèixer la nostra horta és organitzar saraus gastronòmics amb 
el Pota Blava, la Carxofa Prat, l’Espàrrec de Gavà, la Cirera del Baix i els productes 
Km0 que tenim a la comarca i l’entorn de Barcelona.

Hem vist créixer amb orgull nous locals gastronòmics, una cuina més innovadora i 
actual, amb valors. Hem aconseguit descobrir el territori als habitants de la comarca 
i d’altres indrets del nostre país. Barcelona és molona, però el Baix i l’entorn ho són més!

• TransDelta (15 de setembre) 
• Fira Gastronòmica dels Porrons 

d’Abrera (27, 28 i 29 de setembre) 
• QuintoTapa Pota Blava (del 10 al 27 

d’octubre) 
• Tapes del Món L’Hospitalet (19 i 20 

d’octubre) 
• Presentació de la Barcelona Slow 

Food Guide (Novembre) 
• QuintoTapa Corbera (del 21 de 

novembre al 8 de desembre) 
• Carxofa Prat al Mercat de la Terra 

Slow Food (tots els dissabtes de 
desembre i gener) 

• Fira Tapa Pota Blava i Carxofa Prat. 
Fira Avícola (13, 14 i 15 de desembre) 

• Presentació de la Guia dels 50 
millors restaurants del Baix 
Llobregat (gener 2020) 

• QuintoTapa Km0 Sant Joan Despí 
(febrer-març 2020) 

• 11è Març Gastronòmic (març-abril 
2020) 

• QuintoTapa l’Hospitalet (març 2020) 
• QuintoTapa Sant Just (març-abril 2020) 
• Fira Tapa Carxofa Prat (abril 2020)
• GastroGavà a la Fira de l’Espàrrec 

de Gavà (abril-maig 2020)

ASSOCIACIÓ DE 
GASTRONOMIA I TURISME
AGTBAIX.CAT

Projectes confirmats 2019-2020
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CORBERA ÉS SORPRENENT
Us convidem a descobrir una Corbera  
que encara no havíeu tastat mai.
Casolana, propera, de contrastos i de qualitat. 

La Corbera més gastronòmica es 
prepara per una nova edició del 
Quinto Tapa. L’èxit de la passada 
edició va demostrar que Corbera 
compta amb una gastronomia 
casolana i de qualitat per la qual 
val la pena apropar-se al nostre 
municipi.

Per fer que la vostra estada sigui 
rodona, us recomanem diverses 
propostes per tal de completar la 
vostra visita. 

RECORREGUT PEL 
NUCLI HISTÒRIC
E l  nuc l i  h is tòr ic de Cor bera ,  v i la 
mil · lenària, és l ’ indret perfecte per 
conèixer la his tòr ia del municipi . 
Passejant pels seus carrers i carrerons 
descobrireu les curiositats i llegendes 
d’alguns dels edificis més característics, 
com ara el Casal de Santa Magdalena, 
l ’Hospital de Pelegrins o l ’església de 
Santa Maria, entre d’altres. Recentment 

Església de Santa Maria
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inaugurat destaca el projecte Reviu 
Corbera, 9 estàtues d’acer repartides 
pel nucli històric que, mitjançant un codi 
QR, cobren vida i t’expliquen com era la 
Corbera de l’edat mitjana.

L’ESGLÉSIA  
DE SANT PONÇ
Tot i estar ubicada al municipi de Cervelló, 
depèn eclesiàsticament de Corbera de 
Llobregat i sempre ha mantingut una 
estreta relació amb el nostre municipi. 

Aquesta església que data del s.XI és 
considerada una de les joies del romànic 
llombard.

No perdeu l’oportunitat de visitar-lo el 
primer diumenge de mes, d’11h a 13h.

EL PESSEBRE VIVENT
El Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat 
és una manifestació cultural popular que 
ha esdevingut patrimoni immaterial. És un 
referent actual de la llarga tradició teatral 
catalana on més de 200 actors i actrius de 
manera voluntària es posen a la pell dels 
personatges de cada escena pessebrística.

Es tracta d’un dels pessebres vivents 
més impor tants i v isitats d ’arreu de 
Catalunya.

El pessebre Vivent de Corbera es va 
representar per primera vegada el 24 
de desembre de 1962 a l ’ incomparable 
escenari natural de la Penya del Corb, on 
se segueix representant avui en dia.

Els horaris de les 
representacions de la 58ena 
edició del Pessebre Vivent:

Per més informació contactar  
amb info@pessebrecorbera.cat

DESEMBRE 2019

18 h., 19 h. i 20 h.
18 h. i 19 h.
19 h. i 20 h.

Sessió especial, arribada 
dels Reis d’Orient.

dl. dt. dc. dj. ds. ds. dg.
30 1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 29 20 21 22

GENER 2020
dl. dt. dc. dj. ds. ds. dg.

6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8

30 31

 1 2 3 4 5

18 h. i 19 h.5

Entrada gratuïta pels socis 
del Club Super 3

23 24 25 26 27 28 29
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FEM EL QUINTOTAPA MÉS GRAN!
Comparteix durant el QuintoTapa KmO les teves experiències i fotos a Facebook, 
Twitter i Instagram. 

Al nostre web podràs trobar més informació de la teva tapa preferida o la 
localització de qualsevol dels participants. 

www.quintotapa.cat

EL QUINTO TAPA KMO 
A LES XARXES

#QuintoTapa    #QuintoTapaCorbera    #ParcAgrari    #Corberadellobregat    

.com/ajcorberall @ajcorberall

.com/agtbaix

.com/QuintoTapaKm0
@agt_baix
@QuintoTapaKm0

@AGTBaix
@QuintoTapaKm0
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Amb la gastronomia 
local i de proximitat

Amb la col·laboració de:
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ESTABLIMENTS 
PARTICIPANTS  
I HORARIS
 participant pàg.  dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

01 Cardona  6 Z1                  

02 Café del Centre 7 Z2                                                

03 Club Esportiu Can Rafel 8 Z1                                               

04 El Cup  9 Z1                           

05 El Mirador 10        Z2                                                                               

06 El Racó de l’Espiral 11 Z2                                              

07 El Racó del Poble 12 Z2                     

08 Hotel Can Rafel 13        Z1                                                                                

09 La Gavina 14 Z1                     

10 La Placeta 18 Z2                                                             

11 La Queix  19 Z2                                       

12 Sapori d’Italia 20 Z1                               

13 Torero  21 Z1                               

Z1  ZONA 1  Z2  ZONA 2   migdia   nit

QUINTOTAPA
.CAT

Trobaràs la fitxa de tots els/les participants, i els al·lèrgens 
de les tapes que podràs tastar. També t’ajudarà a no 

perdre’t a Corbera, Google Maps et portarà al següent bar!

NO ET TALLIS I ENTRA AL NOSTRE WEB
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Disseny: Sonia Vallejo
Fotografies de gastronomia: Elena Álvarez 
Retrats dels restauradors: Josue Gonzáles
Il·lustracions de portada i interiors: David Allende

Aquesta guia s’ha fabricat amb paper que té el certificat FSC, 
que ens assegura que la fusta o producte prové d’un bosc 
que ha estat gestionat, avaluat i certificat d’acord amb els 
estàndards socials, econòmics i mediambientals sostenibles.

PATROCINI:

COL·LABORA:

ORGANITZA:
NO ET TALLIS I ENTRA AL NOSTRE WEB



 

2

10

5

6

12

1 13
4

9

7

ZONA 1

ZONA 2

3
Avinguda de la Font

Carrer de la Font del PratCarrer Buenos Aires

Carrer de Sant Ponç

Carrer Gran Carrer 
de l’Ebre

Carrer

Ca
rre

r

del Nord

de
l N

or
d

Ca
rre

r C
an

 R
afe

l

Ca
rre

r C
ire

re
rs

Carrer Font dels Peixos

Ca
rre

r G
ra

n

Carrer Gran

8

11

Can Rafel



 

2

10

5

6

12

1 13
4

9

7

ZONA 1

ZONA 2

3
Avinguda de la Font

Carrer de la Font del PratCarrer Buenos Aires

Carrer de Sant Ponç

Carrer Gran Carrer 
de l’Ebre

Carrer

Ca
rre

r

del Nord

de
l N

or
d

Ca
rre

r C
an

 R
afe

l

Ca
rre

r C
ire

re
rs

Carrer Font dels Peixos

Ca
rre

r G
ra

n

Carrer Gran

8

11

Can Rafel



.CAT

QUINTOTAPA

Fe
s u

n c
on

su
m

 re
sp

on
sa

ble
 i m

od
er

at


