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Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
patrimoni natural i cultural.

Aquest espai natural està regulat i protegit pel Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge
de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i es caracteritza
pels relleus suaus, el clima agradable i un bosc
mediterrani d’alzinars i pinedes que s’alça entre
el mar i la planura del Maresme i la depressió del
Vallès Oriental.
Amb una superfície de 7.408,24 hectàrees, el Parc
comprèn l’EIN (Espai d’Interès Natural) la ConreriaSant Mateu-Céllecs i se situa en el sector central de
la serralada Litoral o de Marina, entre el riu Besòs
i la riera d’Argentona.

La seva situació, en una zona densament poblada a l’entorn
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ha convertit en un
espai natural molt visitat.

El Parc té un paper ecològic fonamental ja que posa en
contacte el litoral amb les valls interiors.

Aposta per un equilibri entre la preservació
dels parcs i el desenvolupament econòmic de la
població.

Turons entre la plana i el mar

Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals,
culturals i paisatgístics de cada parc.

© Lisette Pons

Planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant els plans especials, elaborats amb la
participació de tots els agents implicats.
Abasta 102.587 hectàrees de cent municipis.
Aquests municipis representen el 22 % del territori
de la demarcació de Barcelona i el 70 % de la
població de Catalunya.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
està integrada per dotze espais naturals protegits d’alt valor
paisatgístic, ecològic i cultural.

Garanteix un equilibri territorial i ambiental als cent
municipis del seu àmbit geogràfic.

La Xarxa de Parcs Naturals
Diversitat d’hàbitats,
refugi d’espècies

Treure’n tot el profit
Fer-ho serà fàcil, tant si es tracta d’una passejada improvisada
com si preferiu una estada plena d’activitats programades.

Entre el solell i l’obaga, la varietat d’ambients naturals es
tradueix en una fauna igualment variada.

El Parc posa al vostre abast una xarxa d’equipaments
i programes que us permetran conèixer-lo millor i gaudir
de tot el que s’hi pot fer.

Tot i ser un espai eminentment forestal, les zones agrícoles
i els espais oberts del sector central del Parc n’augmenten
la biodiversitat.

El Parc de la Serralada Litoral té un centre i un
punt d’informació i un centre de documentació
estratègicament ubicats, a més a més de
nombrosos itineraris senyalitzats, rutes i passejades
guiades, equipaments pedagògics
i culturals, miradors, exposicions permanents,
mostres itinerants i publicacions divulgatives.

Les pinedes de pi pinyoner i pi blanc, al vessant del Maresme,
contrasten amb els alzinars, acompanyats de roures, a les obagues
frondoses i humides del cantó del Vallès. Els escassos cursos d’aigua
acullen verns, àlbers i avellaners que s’alternen amb canyissars
i plantacions de pollancres i plàtans.
L’esquirol, la geneta, el ratolí de bosc, el teixó i la guineu són alguns
dels mamífers més comuns; identifiquem gaigs, pigots verds, rupits
i mallerengues, entre els nombrosos ocells; rapinyaires com l’astor,
l’esparver, el duc, la miloca i l’àliga marcenca i l’aligot vesper,
a l’estiu, cerquen les seves preses a les clarianes i espais oberts;
tritons verds i salamandres, entre els amfibis, i rèptils com la serp
verda completen una fauna variada que troba en el Parc l’espai idoni
on viure i refugiar-se.
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Joies del Neolític, castells i ermites

També s’hi organitzen tallers, activitats d’educació
ambiental i programes lúdics i culturals com
ara el «Viu el parc» i «Poesia als parcs. Lletres
i paisatges»; tot un ventall de propostes per
descobrir i fruir del medi natural, sempre de manera
respectuosa.

El medi i la vida

La seva situació privilegiada ha fet del Parc un territori cobejat.

Des d’antic, l’aprofitament econòmic dels recursos naturals ha
estat una constant que ha transformat el paisatge del Parc.

Els vestigis de la presència humana en aquestes terres es
remunten a la prehistòria i no han cessat des d’aleshores.

.

Les activitats econòmiques principals són les agrícoles,
ramaderes i forestals, si bé cada vegada el sector terciari
pren més força.

Del Neolític, resten nombroses mostres
extraordinàries com els dòlmens de la Roca d’en
Toni, Castellruf i Céllecs, entre d’altres, o la cova de
les Encantades i la cova de la Granota. A l’època
ibèrica, els laietans van construir dalt dels turons
diversos poblats com el de la Cadira del Bisbe, Burriac
i Céllecs.
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En el vessant del Maresme, caracteritzat per una climatologia
favorable, hi ha cultius importants de vinya, horta, flor
i planta ornamental, mentre que la ramaderia hi té una
importància secundària. Al cantó vallesà, en canvi, amb un
clima més aspre, hi ha un desenvolupament més gran de
la ramaderia i dels cultius de cereals i farratges. Pel que fa
a la silvicultura, hi ha plantacions forestals de coníferes i
frondoses com el pollancre i el plàtan, especialment notables
a les rodalies del Mogent. En els boscos de la serra, rics en
pi pinyer, es practica la recollida de la pinya per extreure els
preuats pinyons que s’empren en rebosteria.

Durant l’edat mitjana, es construeixen les ermites
romàniques de Sant Mateu, Sant Bartomeu de
Cabanyes i Sant Pere de Clarà i s’edifiquen masies
com Can Boquet. Al cim del mateix nom, s’alça el
castell de Burriac, tot un símbol del Parc.
Ja en època moderna, l’arribada del tren o el fenomen
de l’estiueig transformaran i donaran nova vida a
alguns sectors del Parc, fins a convertir-lo en el gran
espai verd entre el Vallès i el Maresme.

Actualment, cada vegada més l’activitat agrícola i l’ús de
les masies s’ha reconvertit en pràctiques lligades al sector
terciari i han sorgit equipaments pedagògics i de lleure així
com cellers i restaurants. N’hi ha alguns que formen part
del programa «Parc a taula», que permet gaudir de la millor
gastronomia elaborada amb productes del Parc.
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Aquest espai natural està regulat i protegit pel Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge
de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs i es caracteritza
pels relleus suaus, el clima agradable i un bosc
mediterrani d’alzinars i pinedes que s’alça entre
el mar i la planura del Maresme i la depressió del
Vallès Oriental.
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Amb una superfície de 7.408,24 hectàrees, el Parc
comprèn l’EIN (Espai d’Interès Natural) la ConreriaSant Mateu-Céllecs i se situa en el sector central de
la serralada Litoral o de Marina, entre el riu Besòs
i la riera d’Argentona.
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Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
patrimoni natural i cultural.

La seva situació, en una zona densament poblada a l’entorn
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ha convertit en un
espai natural molt visitat.

El Parc té un paper ecològic fonamental ja que posa en
contacte el litoral amb les valls interiors.

Aposta per un equilibri entre la preservació
dels parcs i el desenvolupament econòmic de la
població.

Turons entre la plana i el mar

Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals,
culturals i paisatgístics de cada parc.
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Planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant els plans especials, elaborats amb la
participació de tots els agents implicats.
Abasta 102.587 hectàrees de cent municipis.
Aquests municipis representen el 22 % del territori
de la demarcació de Barcelona i el 70 % de la
població de Catalunya.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
està integrada per dotze espais naturals protegits d’alt valor
paisatgístic, ecològic i cultural.

Garanteix un equilibri territorial i ambiental als cent
municipis del seu àmbit geogràfic.

La Xarxa de Parcs Naturals
Diversitat d’hàbitats,
refugi d’espècies

Treure’n tot el profit
Fer-ho serà fàcil, tant si es tracta d’una passejada improvisada
com si preferiu una estada plena d’activitats programades.

Entre el solell i l’obaga, la varietat d’ambients naturals es
tradueix en una fauna igualment variada.

El Parc posa al vostre abast una xarxa d’equipaments
i programes que us permetran conèixer-lo millor i gaudir
de tot el que s’hi pot fer.

Tot i ser un espai eminentment forestal, les zones agrícoles
i els espais oberts del sector central del Parc n’augmenten
la biodiversitat.

El Parc de la Serralada Litoral té un centre i un
punt d’informació i un centre de documentació
estratègicament ubicats, a més a més de
nombrosos itineraris senyalitzats, rutes i passejades
guiades, equipaments pedagògics
i culturals, miradors, exposicions permanents,
mostres itinerants i publicacions divulgatives.
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L’esquirol, la geneta, el ratolí de bosc, el teixó i la guineu són alguns
dels mamífers més comuns; identifiquem gaigs, pigots verds, rupits
i mallerengues, entre els nombrosos ocells; rapinyaires com l’astor,
l’esparver, el duc, la miloca i l’àliga marcenca i l’aligot vesper,
a l’estiu, cerquen les seves preses a les clarianes i espais oberts;
tritons verds i salamandres, entre els amfibis, i rèptils com la serp
verda completen una fauna variada que troba en el Parc l’espai idoni
on viure i refugiar-se.
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Les pinedes de pi pinyoner i pi blanc, al vessant del Maresme,
contrasten amb els alzinars, acompanyats de roures, a les obagues
frondoses i humides del cantó del Vallès. Els escassos cursos d’aigua
acullen verns, àlbers i avellaners que s’alternen amb canyissars
i plantacions de pollancres i plàtans.

Joies del Neolític, castells i ermites

El medi i la vida

La seva situació privilegiada ha fet del Parc un territori cobejat.

Des d’antic, l’aprofitament econòmic dels recursos naturals ha
estat una constant que ha transformat el paisatge del Parc.

Els vestigis de la presència humana en aquestes terres es
remunten a la prehistòria i no han cessat des d’aleshores.
Del Neolític, resten nombroses mostres
extraordinàries com els dòlmens de la Roca d’en
Toni, Castellruf i Céllecs, entre d’altres, o la cova de
les Encantades i la cova de la Granota. A l’època
ibèrica, els laietans van construir dalt dels turons
diversos poblats com el de la Cadira del Bisbe, Burriac
i Céllecs.
Durant l’edat mitjana, es construeixen les ermites
romàniques de Sant Mateu, Sant Bartomeu de
Cabanyes i Sant Pere de Clarà i s’edifiquen masies
com Can Boquet. Al cim del mateix nom, s’alça el
castell de Burriac, tot un símbol del Parc.
Ja en època moderna, l’arribada del tren o el fenomen
de l’estiueig transformaran i donaran nova vida a
alguns sectors del Parc, fins a convertir-lo en el gran
espai verd entre el Vallès i el Maresme.

Les activitats econòmiques principals són les agrícoles,
ramaderes i forestals, si bé cada vegada el sector terciari
pren més força.
En el vessant del Maresme, caracteritzat per una climatologia
favorable, hi ha cultius importants de vinya, horta, flor
i planta ornamental, mentre que la ramaderia hi té una
importància secundària. Al cantó vallesà, en canvi, amb un
clima més aspre, hi ha un desenvolupament més gran de
la ramaderia i dels cultius de cereals i farratges. Pel que fa
a la silvicultura, hi ha plantacions forestals de coníferes i
frondoses com el pollancre i el plàtan, especialment notables
a les rodalies del Mogent. En els boscos de la serra, rics en
pi pinyer, es practica la recollida de la pinya per extreure els
preuats pinyons que s’empren en rebosteria.
Actualment, cada vegada més l’activitat agrícola i l’ús de
les masies s’ha reconvertit en pràctiques lligades al sector
terciari i han sorgit equipaments pedagògics i de lleure així
com cellers i restaurants. N’hi ha alguns que formen part
del programa «Parc a taula», que permet gaudir de la millor
gastronomia elaborada amb productes del Parc.

També s’hi organitzen tallers, activitats d’educació
ambiental i programes lúdics i culturals com
ara el «Viu el parc» i «Poesia als parcs. Lletres
i paisatges»; tot un ventall de propostes per
descobrir i fruir del medi natural, sempre de manera
respectuosa.
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El dolmen més imponent del Maresme, anomenat
popularment Can Boquet.
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Fita excursionista i símbol històric del Parc,
és el castell més emblemàtic del Maresme.

OBSERVACIONS:
La torre gòtica és
l’element més ben
conservat i en ella
trobareu detalls
arquitectònics destacables
com l’espitllera.
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El seu origen es remunta als ibers (hi ha restes
d’un poblat) i als romans (jaciment de Can
Madolell). Al segle xv, Pere Joan Ferrer va
afegir el perímetre inferior al recinte sobirà.
L’any 1994 va ser objecte de treballs
d’excavació i estabilització.

Ermita
de Sant Mateu

OBSERVACIONS:
Un petit corriol que surt
del dolmen us portarà
fins a una necròpoli
altmedieval, amb set
tombes bastides amb
lloses de granit.

Mirador
de la Cornisa

És un sepulcre de galeria catalana que conserva
bona part del corredor de granit i la cambra.
La seva construcció data del Calcolític (~ 2500 aC)
i és un testimoni de l’ocupació de la serra en
època neolítica. A prop, hi ha les coves de la
Granota, d’en Pau i d’en Joan.
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L’encant del romànic al mig de la serra. Des d’aquí
gaudireu de panoràmiques magnífiques.

OBSERVACIONS:
A l’esplanada de davant
de l’ermita, creix una
majestuosa alzina de més
de quinze metres d’altura
i gairebé dos-cents anys
d’antiguitat.

Situada al punt més alt de Sant Mateu
i documentada des del 993, aquesta església
consta d’una sola nau coberta amb volta
de canó. Destaquen l’absis semicircular i el
campanar de cadireta situat transversalment
a la façana en una posició molt poc habitual.

Una de les icones del Parc, amb la creu i la cova veïna
de les Encantades.

OBSERVACIONS:
És un mirador i punt
d’observació excel·lent,
des d’on albirareu la costa,
les serralades pròximes, el
Montseny i, per descomptat, el castell de Burriac.
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Llegenda
autopista
carretera

Un espai de descans i observatori privilegiat,
al peu de la pista carenera.

punt d’interès
principal

pista principal

oficina del parc

ferrocarril

informació
estació de ferrocarril

límit del parc

gasolinera

De visita obligada, la creu i la propera cova de les
Encantades, font inesgotable de llegendes, fan
especialment atractiu l’indret. Conta la llegenda
que el nom prové d’un rabadà vingut dels Pirineus
i coneixedor dels remeis que ajudava la gent i
que, una nit de tempesta, va morir al cim del turó.

Ruta de les fonts
de Santa Maria de Martorelles

Senyalitzada amb el codi SL-C 120, gaudireu de la
fresca i la remor de l’aigua.

nucli urbà
urbanització

Creu
de Montcabrer
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Roca
d’en Toni
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Castell
de Burriac
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cim

OBSERVACIONS:
Podreu veure Montjuïc i
el Tibidabo, la Conreria,
la vall de Teià i els turons
a la banda vallesana,
Montserrat, la Mola i Sant
Llorenç del Munt.
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mas, edificació

El mirador natural de la Cornisa, també
anomenat de Teià, està ubicat a l’eix de circulació
que travessa longitudinalment el Parc. Habilitat
amb bancs de fusta i aparcament de vehicles,
un rètol panoràmic ubica els cims que s’albiren.

OBSERVACIONS:
Antigament, les deus eren
molt freqüentades els dies
de festa, quan la gent s’hi
aplegava per dinar, berenar,
ballar sardanes o celebrar-hi
aplecs.

Rutes
prehistòriques
Accessos

Pocs indrets ofereixen una densitat tan alta
de tresors neolítics.

6

Aquesta joia romànica ha estat restaurada
a l’època moderna.

AUTOBÚS

Rondes (sortida de Barcelona).
B-20 (de Barcelona a Montgat).
C-31 (de Barcelona a Badalona).
Tant la B-20 com la C-31 continuen
i enllacen amb la C-32 o amb la N-II.

Empresa Casas. Tel. 937 981 100. Línies
regulars.
Grup Sarbus. Tel. 902 287 000.
La Vallesana. Tel. 937 279 292. Línies
regulars.
Línia entre Vilassar de Mar i Cabrera
de Mar. Tel. 937 590 091.
Sagalés. Tel. 902 130 014. Línia MataróArgentona-la Roca del Vallès-Granollers. Línia
Vallromanes-el Masnou. Línia el MasnouAlella-Vallromanes-Valldoriolf-Granollers.

Carreteres
C-1415c (de Granollers a Mataró).
BV-5106 (de la Roca del Vallès a Òrrius
i Argentona).
BP-5002 (del Masnou a Granollers).
B-500 (de Badalona a Mollet. La Conreria).
BV-502 (d’Argentona a Vilassar de Mar.
Carretera d’Argentona).
BP-5001 (de Santa Coloma de Gramenet
a la Roca del Vallès. Carretera de la Roca).
N-II (de Barcelona a Mataró, es pot agafar
la carretera BV-502 a l’alçada de Vilassar
de Mar).

Al Parc, trobareu un autèntic paradís neolític.
Tan destacable és l’herència deixada per les
societats antigues, que s’han dissenyat dos
itineraris senyalitzats que us faran descobrir
l’anomenada Zona Arqueològica de Céllecs, de
característiques excepcionals.

Sant Bartomeu
de Cabanyes

CARRETERA

Autopistes
C-32, tant venint del nord com venint del
sud, sortides 86, 92 i 94.
AP-7, tant venint del nord com venint del
sud, sortides 12A, 12B i 13.
C-60, tant venint del nord com venint del
sud, sortides 1, 4 i 8.

© Gonzalo Berger

OBSERVACIONS:
D’entre més d’una desena
de jaciments, veureu els
dòlmens de Can Gol I i II,
la Roca Foradada, la
Pedra de les Orenetes
i la Pedra de les Creus.
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Malgrat el caràcter mediterrani del Parc, sou
en territori de fonts. La font Sunyera, font de
Sant Domènec i el Ca, font del Ferro, font de la
Teula, font de Can Gurri i font de la Mercè, si
bé modestes, són el lloc perfecte on aturar-se
durant la passejada.

Oppidum ibèric
de la Cadira del Bisbe
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Testimoni de l’antiga Laietània.

Castell
de Sant Miquel

FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línia R1 (Molins de Rei - MaçanetMassanes per la costa). Parades de
Montgat, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar
de Mar i Cabrera de Mar.
mobilitat.gencat.cat

A l’aguait de corsaris i bandolers.

Equipaments

OBSERVACIONS:
És destacable el xiprer que
hi ha al costat de l’ermita,
inclòs al Catàleg d’Arbres
i Arbredes Monumentals
de la Roca del Vallès.

Documentada des del 1191, té una sola nau,
amb absis semicircular i volta de canó, portal
adovellat i un petit campanar de cadireta.
L’interior s’il·lumina amb dues finestretes. El dia
de Sant Bartomeu (24 d’agost), l’esglesiola s’obre
al públic i es fa una missa en honor del sant.

OBSERVACIONS:
Fou descobert l’any 1929
pel museòleg, historiador
i crític d’art Joaquim Folch i
Torres (el germà petit de la
nissaga).

Un dels nombrosos poblats, oppidum, que les
tribus ibèriques laietanes van fundar als turons
de la serra, on el clima, el relleu i els recursos
naturals eren favorables. Emmurallat, tenia una
torre defensiva i el nucli distribuït en terrasses.
Va desaparèixer amb l’arribada dels romans (200 aC).
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OFICINA DEL PARC
Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2. 08328 Alella
Tel. 937 540 024
A/e: p.slitoral@diba.cat

OBSERVACIONS:
El castell va arribar a figurar
dins d’un lot de regals per
al famós almirall Roger de
Llúria, com a recompensa
pels serveis prestats.

Construït al cim del turó de Sant Miquel, es
creu que l’origen va ser una torre de guaita.
Actualment, es conserva una part de la torre de
l’homenatge, fragments de la muralla, restes
d’una altra torre i el que semblen ser unes sitges.
L’accés al castell no està senyalitzat.

CENTRES I PUNTS D’INFORMACIÓ
Centre d’Informació de la Creu
de Can Boquet
Creu de Can Boquet. 08339 Vilassar de Dalt
Tel. 656 903 642
A/e: p.slitoral.canboquet@diba.cat
Punt d’Informació de Can Lleonart
Pl. Germans Lleonart, 1. 08328 Alella
Tel. 935 554 650
A/e: p.slitoral.lleonart@diba.cat

ALTRES EQUIPAMENTS
Centre de Documentació del Parc de la
Serralada Litoral
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.
Masia de Can Banús
Marquès de Barberà, 9. 08339 Vilassar de Dalt
Tel. 937 507 488
A/e: cdp.slitoral@diba.cat

Podeu consultar els horaris i serveis
dels equipaments del Parc a:
parcs.diba.cat/web/litoral

