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A cavall de les comarques del Barcelonès, el
Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental,
el seu emplaçament estratègic, contigu a una
de les àrees més densament poblades de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, converteixen el Parc
en una peça clau en l’estructuració territorial
de la zona, tant pels seus valors naturals com
patrimonials.
Situat a la serralada Litoral, el Parc de la Serralada
de Marina, amb una superfície protegida de
2.086 hectàrees, llinda a l’oest amb el riu Besòs
i el Parc Natural de la Serra de Collserola i, al
nord-est, amb el Parc de la Serralada Litoral.

Malgrat la pressió humana, trobareu una fauna i vegetació
de gran interès i un ric patrimoni històric, en què destaquen
poblats ibèrics, ermites, monestirs i masies.
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Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
patrimoni natural i cultural.

Encerclat per grans nuclis urbans, el Parc acompleix un paper
fonamental com a espai verd, educatiu i de lleure dins de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

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

Una terra antiga i viva

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

© Oriol Clavera

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
Entre la Mediterrània i el Vallès

Treure’n tot el profit

Les diferències de relleu i d’orientació originen una riquesa
d’espècies notable i diversitat de sistemes naturals.

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

Els vessants vallesans acullen formacions pròpies de zones
més humides com alzinars i rouredes. A solell, hi trobareu
comunitats arbustives i herbàcies, principalment de pi pinyer.

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

En aquest context, són destacables les formacions
d’interès per la seva raresa, vulnerabilitat i
singularitat com els prats d’albellatge i les brolles,
garrigues i màquies, de gran diversitat florística
i faunística. Els boscos de ribera i els alocars
constitueixen una xarxa de connectors biològics.
Pel que fa a la fauna, allà on dominen les
formacions arbustives baixes trobareu espècies
pròpies d’espais oberts, algunes força rares
a Catalunya; aus nidificants i migratòries
transsaharianes com el còlit ros, el tallarol
emmascarat, el capsigrany i el trobat. El Parc també
és un punt important de pas en la ruta migratòria
dels rapinyaires, per exemple el falcó vesper o el
falcó de la reina.
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El Parc de la Serralada de Marina té diversos
punts 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, àrees
d’esplai i miradors, exposicions permanents
i mostres itinerants i publicacions divulgatives.
© E. Bellapart

Seguint la petjada humana

També s’hi organitzen tallers i 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

El Parc testimonieja la història del poblament de Catalunya.

Des d’antic, els pobladors de la muntanya han aprofitat els
recursos que la natura els oferia.

Un mosaic humanitzat fet a partir de jaciments ibèrics,
monestirs imponents i ermites delicioses sense oblidar les
nombroses fonts.
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Si bé predominen l’ús públic dels boscos i la funció social
i protectora del medi natural, les activitats econòmiques
encara són força diversificades.

A vista d’ocell, els poblats ibèrics de Puig Castellar,
el turó de les Maleses i el turó d’en Boscà conviuen
amb elements arquitectònics únics, com la cartoixa de
Montalegre, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
l’església de Sant Pere de Reixac o les ermites de Sant
Climent i Sant Onofre.
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Dues-centes quaranta hectàrees de l’àmbit del Parc estan
qualificades com a sòls agrícoles, la meitat de les quals
corresponen a la vinya i, la resta, a horts, farratges i
cereals. L’aprofitament primari dels boscos és molt escàs i la
ramaderia és una activitat poc rellevant i en franca regressió.

També les fonts han estat uns espais tradicionalment
importants per a la col·lectivitat. Les diverses que
hi ha disseminades pel Parc us permetran gaudir
d’instants de calma en un entorn frescal. D’una llista
ben llarga, cal destacar la font del Tort, la font de
l’Alba, la font de l’Alzina, la font de l’Amigó, la font
dels Caçadors o la font dels Avellaners.

A causa de l’increment de l’ús públic al Parc, l’activitat
terciària, vinculada al sector serveis, ha crescut en els darrers
anys i ha augmentat l’oferta d’equipaments pedagògics i de
lleure així com de cellers i establiments gastronòmics. Alguns
d’ells són membres de «Parc a taula», un programa que us
permetrà gaudir de la millor cuina elaborada amb productes
del Parc.
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Situat a la serralada Litoral, el Parc de la Serralada
de Marina, amb una superfície protegida de
2.086 hectàrees, llinda a l’oest amb el riu Besòs
i el Parc Natural de la Serra de Collserola i, al
nord-est, amb el Parc de la Serralada Litoral.
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Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
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mitjançant els plans especials, elaborats amb la
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Abasta 102.587 hectàrees de cent municipis.
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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.
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com si preferiu una estada plena d’activitats programades.

Els vessants vallesans acullen formacions pròpies de zones
més humides com alzinars i rouredes. A solell, hi trobareu
comunitats arbustives i herbàcies, principalment de pi pinyer.

El Parc posa al vostre abast una gran xarxa d’equipaments
i programes que us permetran conèixer-lo millor i gaudir
de tot el que s’hi pot fer.
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Pel que fa a la fauna, allà on dominen les
formacions arbustives baixes trobareu espècies
pròpies d’espais oberts, algunes força rares
a Catalunya; aus nidificants i migratòries
transsaharianes com el còlit ros, el tallarol
emmascarat, el capsigrany i el trobat. El Parc també
és un punt important de pas en la ruta migratòria
dels rapinyaires, per exemple el falcó vesper o el
falcó de la reina.

El Parc de la Serralada de Marina té diversos
punts 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, àrees
d’esplai i miradors, exposicions permanents
i mostres itinerants i publicacions divulgatives.
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En aquest context, són destacables les formacions
d’interès per la seva raresa, vulnerabilitat i
singularitat com els prats d’albellatge i les brolles,
garrigues i màquies, de gran diversitat florística
i faunística. Els boscos de ribera i els alocars
constitueixen una xarxa de connectors biològics.

Seguint la petjada humana

El medi i la vida

El Parc testimonieja la història del poblament de Catalunya.

Des d’antic, els pobladors de la muntanya han aprofitat els
recursos que la natura els oferia.

Un mosaic humanitzat fet a partir de jaciments ibèrics,
monestirs imponents i ermites delicioses sense oblidar les
nombroses fonts.
A vista d’ocell, els poblats ibèrics de Puig Castellar,
el turó de les Maleses i el turó d’en Boscà conviuen
amb elements arquitectònics únics, com la cartoixa de
Montalegre, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
l’església de Sant Pere de Reixac o les ermites de Sant
Climent i Sant Onofre.
També les fonts han estat uns espais tradicionalment
importants per a la col·lectivitat. Les diverses que
hi ha disseminades pel Parc us permetran gaudir
d’instants de calma en un entorn frescal. D’una llista
ben llarga, cal destacar la font del Tort, la font de
l’Alba, la font de l’Alzina, la font de l’Amigó, la font
dels Caçadors o la font dels Avellaners.

Si bé predominen l’ús públic dels boscos i la funció social
i protectora del medi natural, les activitats econòmiques
encara són força diversificades.
Dues-centes quaranta hectàrees de l’àmbit del Parc estan
qualificades com a sòls agrícoles, la meitat de les quals
corresponen a la vinya i, la resta, a horts, farratges i
cereals. L’aprofitament primari dels boscos és molt escàs i la
ramaderia és una activitat poc rellevant i en franca regressió.
A causa de l’increment de l’ús públic al Parc, l’activitat
terciària, vinculada al sector serveis, ha crescut en els darrers
anys i ha augmentat l’oferta d’equipaments pedagògics i de
lleure així com de cellers i establiments gastronòmics. Alguns
d’ells són membres de «Parc a taula», un programa que us
permetrà gaudir de la millor cuina elaborada amb productes
del Parc.

També s’hi organitzen tallers i 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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Situat a 450 m d’altitud, controlava visualment el Vallès
i part del Barcelonès i del Maresme.

OBSERVACIONS:
A l’actualitat, és l’única
cartoixa de Catalunya
que conserva una
comunitat de monjos.

2

Fundada el 1415, aquesta cartoixa masculina
va tenir el màxim esplendor durant els
segles xvii i xviii. Els dos grans claustres gòtics
i la disposició repetitiva de les cel·les revelen la
racionalitat i funcionalitat característiques
de l’arquitectura de l’orde cartoixà.

Sant Jeroni de la Murtra
i les seves ermites

OBSERVACIONS:
El moment àlgid
d’ocupació va ser entre
els segles iv-iii aC i va
ser abandonat abans de
l’arribada de les tropes
romanes.

Sant Pere de Reixac
i la seva vall
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Els frares el van fundar a l’inici del s. xv atrets per la
riquesa d’aigua i vegetació del paratge.

Racó deliciós, regala frescor i ombra als visitants.

OBSERVACIONS:
L’entorn atresora les
ermites de Sant Climent,
Sant Onofre i la Miranda,
construïdes també per
l’orde dels jerònims de la
Vall de Betlem.

Els ibers de les Maleses eren laietans, habitants
de la Laietània, un territori que abastava les
terres que van des del Montnegre fins al Garraf,
en el que avui són les comarques del Baix
Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental,
el Vallès Oriental i el Maresme.

Aquesta imponent joia del gòtic (declarat
Monument Històric Artístic l’any 1975 i, més
endavant, Bé d’Interès Cultural) fou residència
de reis i hi va ser rebut Colom a l’arribada del
seu primer viatge a Amèrica. Afectat per la
desamortització de Mendizábal, va ser abandonat
i passà a diverses mans privades.

OBSERVACIONS:
Es pensa que el nom de
tort fa referència a
l’aspecte d’un antic
propietari, que anava de
gairell.

10
Llegenda
autopista

Església singular d’origen preromànic, de gran interès
històric i artístic.

carretera
pista principal
ferrocarril
nucli urbà
urbanització
límit del parc
cim
mas, edificació

Font
del Tort
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Espectacular i majestuosa, monumental i austera
alhora, és un dels edificis més notables del Parc.

Poblat ibèric
de les Maleses
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Cartoixa
de Santa Maria de Montalegre

© Juan Manuel Borrero
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punt d’interès
principal

Font d’aigua natural, va ser restaurada fa uns
anys, tot i que l’original data del 1889. Situada
al costat d’un antic mas documentat des del
segle xviii, l’excursió a la font del Tort és una
tradicional sortida de fontada dels habitants
de Montcada.

Sant Cebrià
de Cabanyes

Preciosa ermita romànica, antiga parròquia del nucli
de Cabanyes.

oficina del parc
informació
estació de ferrocarril
estació de metro
parada d’autobús

OBSERVACIONS:
Lloc idoni per gaudir de
vistes esplèndides, és
una de les construccions
religioses més rellevants
del cantó vallesà del Parc.
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gasolinera

2

Consagrada el 1048, diverses reformes li
confereixen el seu aspecte actual. Destaca
el robust campanar, de planta quadrangular
i coronament octogonal. A través de corriols
flanquejats d’alzines i roures, un itinerari
senyalitzat porta al poblat iber de les Maleses.

OBSERVACIONS:
Són molt curioses les
dues finestretes de la
paret de migdia, dividides
horitzontalment en dues
parts.

5
1
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Font
de l’Amigó
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Accessos

Punt idoni per esmorzar o descansar, manté un cabal
continu d’aigua tot l’any.

CARRETERA
B-20 (Ronda de Dalt)
C-31 (Autopista del Maresme)
C-33 (Autopista de la Jonquera)
C-58 (Autopista de Barcelona a Sabadell
i Terrassa)
C-17 (Autovia Barcelona-Vic-Ripoll)
B-500 (Carretera de Badalona a Mollet del
Vallès. La Conreria)
BV-5001 (Carretera de la Roca del Vallès)
BV-5011 (Carretera de Badalona a Montcada
i Reixac)
BV-5008 (Carretera de Tiana)
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FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línia R1 (Molins de Rei - MaçanetMassanes per la costa). Parada de Montgat
per accedir a la Conreria.
Línia R 2 (Sant Vicenç de Calders Maçanet-Massanes per l’interior). Parada
de Montcada i Reixac.

L’existència de fonts és molt important per al
manteniment de certes espècies de fauna, en
especial per als amfibis. Per potenciar-ne la
reproducció, s’ha habilitat una petita bassa
tapada amb una reixa, fet que n’afavoreix el
desenvolupament de la fase aquàtica.

Poblat ibèric
del turó d’en Boscà

Ermita de la
Mare de Déu de l’Alegria

D’entre els objectes quotidians que han
sorgit durant les campanyes d’excavació, és
especialment rellevant el Vas de les Naus, una
copa decorada amb dues naus gregues que ha
esdevingut l’escena marítima més antiga trobada
a Catalunya.
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L’antiga església parroquial de Sant Cebrià de Tiana
ha patit nombroses remodelacions.

OBSERVACIONS:
Tots els dilluns de Pasqua
de Resurrecció s’hi celebra
l’Aplec de l’Alegria, moment
en què es canten els Goigs
de la Mare de Déu de
l’Alegria.

Beneïda pel bisbe de Barcelona, Berenguer, el
1100, l’edifici actual correspon a l’estil gòtic
tardà, reformat i ampliat durant el s. xviii. Té una
sola nau i absis poligonal amb campanar de torre
quadrada i coberta piramidal a quatre vessants.
L’interior acull pintures murals d’Ignasi Serra Goday.

OFICINA DEL PARC
La Conreria. Ctra. B-500, km 6. 08391 Tiana
Tel. 933 956 336
A/e: p.smarina@diba.cat

Poblat ibèric
de Puig Castellar

Un dels primers assentaments ibers excavats, bona part
de les peces es troben al Museu Torre Balldovina.
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OBSERVACIONS:
La construcció del poblat
es remunta al segle iv aC
i fou ocupat fins al
segle i aC, moment en què
els romans van fundar
Baetulo, l’actual Badalona.

METRO I AUTOBÚS
Línia 1 (vermella), parada Santa Coloma de
Gramenet. Accés cap a Puig Castellar. Autobús
B-27 fins a Can Ruti. Després, cal agafar el
GR 92, que surt de la mateixa carretera, uns
metres més amunt de la parada de l’autobús.
Línia 4 (groga), parada Pep Ventura. Després,
autobús B-26 fins a Can Ruti.
Línia 9 (taronja), parada Singuerlín. Després,
caminar 10 minuts fins al Parc o agafar un
autobús urbà a Torribera (bus 801 Tusgsal)
o a les Oliveres (bus 802 Tusgsal).
Línia 9 (taronja), parada Can Zam per entrar
per la font de l’Alzina.

Equipaments
6

Disposava de diferents sistemes i elements defensius.

AUTOBÚS
Sagalés. Tel. 902 130 014
La Conreria. Badalona-Sabadell, per la Conreria.
Tusgsal. Tel. 901 511 151.
Línies 2, B-19, B-24, B-25, B-26 i B-27. Fins
a Can Ruti (Badalona).

mobilitat.gencat.cat

M
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OBSERVACIONS:
S’hi arriba per l’itinerari
circular que surt de la
rotonda de Can Ruti, puja
pel torrent fins a la font,
passa pel safareig de vinya
i retorna al punt d’inici.

Propera a la Conreria, l’església és d’una sola
nau, amb absis semicircular, absidiola al nord
i volta lleugerament apuntada. La façana té
una obertura superior en forma de creu
grega i una porta arquitravada, amb un arc
de descàrrega que configura un petit timpà.

OBSERVACIONS:
La seva ubicació permetia
mantenir contacte visual
amb d’altres poblats ibers,
com Ca n’Oliver, turó de la
Rovira, turó d’en Boscà o
Montjuïc.

Es creu que fou un establiment laietà amb prop
de dos-cents habitants que va perdurar fins que
l’any 195 aC, durant la Segona Guerra Púnica,
Marc Ponci Cató el va assaltar i cremar. L’incendi
va provocar l’abandonament de les cambres, on
hi van quedar eines, vaixelles i utensilis.

PUNTS D’INFORMACIÓ
Punt d’Informació a Ecometròpoli
Recinte Torribera. Pavelló Montserrat. Prat
de la Riba, 171. Santa Coloma de Gramenet
Tel. 618 007 230
Punt d’Informació a l’Oficina
de Turisme de Badalona
Francesc Layret, 78-82
Tel. 934 832 990
Punt d’Informació a l’Observatori
Astronòmic de Tiana
Eduard Fontserè, s/n. Zona poliesportiva
Tel. 934 650 626
Punt d’Informació de la Virreina
Nou de la Virreina, 22. Tiana
Tel. 697 509 171
ALTRES EQUIPAMENTS
Centre de Documentació del Parc de la
Serralada de Marina
Biblioteca Municipal Elisenda de Montcada
Tarragona, 32. Montcada i Reixac
Tel. 934 925 959

Àrea d’esplai de la font de l’Alba
Ctra. de Tiana a la zona esportiva (piscina)
i l’Observatori Astronòmic
(carretera asfaltada a 1 km de distància de Tiana)
Àrea d’esplai de la font de l’Alzina
Camí de la font de l’Alzina, s/n
Surt del barri de les Oliveres (Santa Coloma
de Gramenet) i continua per una pista sense
asfaltar d’1,5 km
Àrea d’esplai de la font del Tort
Accés des de la carretera de la Roca del Vallès
Àrea d’esplai de les Oliveres
Accés des del barri de les Oliveres (Santa
Coloma de Gramenet) per una pista sense
asfaltar, direcció font de l’Alzina
Àrea d’esplai del bosquet de les Escoles
Accés des del final de l’avinguda Ramon
Berenguer (Santa Coloma de Gramenet)
Àrea d’esplai El berenador de Can Ruti
Carretera de Badalona a Can Ruti. Al costat de
la residència, a peu de carretera
Escola de Natura Angeleta Ferrer. Can
Miravitges
Pomar de Dalt, 16. Badalona
Tel. 933 950 105

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

