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Com arribar-hi

Per carretera: autopista AP-7, sortida 11, o carretera 
C-35. Carretera BV-5114 des de Sant Celoni en direc-
ció a Santa Fe i continuar per la BV-5119 en direcció 
a Mosqueroles.
Amb tren: línies R2 nord i R11 de Rodalies (Renfe). 
Estació de Sant Celoni (a 6,5 km de la Masia Mariona)
Amb bus: línia des de Sant Celoni a Mosqueroles, 
dies feiners (www.sagales.com, tel. 938 703 396).

Ajuntament de
Fogars de Montclús

«L’Univers Patxot», 
exposició permanent

Recorregut de l’exposició

 Recepció

 Bust de Rafael Patxot 

 Rellotge de sol

 Rafael Patxot, ciència i mecenatge (audiovisual)

 Masia catalana

 Llibres i natura

 Núvols

 Observatori català

 Cançoner popular

Els rellotges de sol 
de la masia Mariona

Les façanes de la Masia Mariona tenen dos rellot-
ges de sol. El rellotge de la façana sud, constru-
ït l’any 1931 per l’arquitecte Danès, marca amb 
exactitud el temps solar de Mosqueroles i, a més, 
indica els canvis dels signes zodiacals en relació 
amb les estacions de l’any.    

Hi ha també un rellotge a la façana nord, construït 
l’any 2009, seguint les indicacions de Rafael Car-
reras Patxot, que recupera una idea del seu avi, 
Rafael Patxot. Per què un rellotge allà on no arriba 
mai el sol? Sovint oblidem que els raigs de sol sem-
pre arriben a un indret o altre del planeta.  El sol, 
doncs, sempre és present, i si la Terra fos transpa-
rent, a la mitjanit el veuríem sota els nostres peus. 
A mig camí entre la ciència i la poesia. Com diu la 
cançó de Jaume Sisa, qualsevol nit pot sortir el sol. 
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Masia Mariona
Ctra. 5119, km 2,5. Mosqueroles
08479 Fogars de Montclús
Tel. 938 475 102. Fax 938 475 368
p.montseny.patxot@diba.cat 

Horari: 
de dilluns a diumenge, 
de 9.30 a 14 h 
i de 15 a 16.30 h 
(excepte el 25 i 26 
de desembre i l’1 
i el 6 de gener).

Masia Mariona
«L’Univers Patxot»

Parc Natural del Montseny
Reserva de la Biosfera

EQUIPAMENTS
CULTURALS

Xarxa de Parcs Naturals
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savasso-
na, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i 
l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc 
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc 
Agra ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · www.diba.cat/parcsn



Rafael Patxot, el científic

Nascut el 1872 al si 
d’una família d’in-
dustrials surers de 
Sant Feliu de Guí-
xols, va consolidar 
la seva vocació per 
l’astronomia du-
rant els seus anys 
d’estudi a Angla-
terra. El 1894 es 
va fer construir un 
observatori astro-
nòmic a la casa de 
Sant Feliu, amb el 
qual va introduir a 
la Península els tre-
balls micromètrics 
d’estrelles múlti-
ples. Ben aviat, la 
meteorologia es va 
anar convertint en 
el centre de les seves observacions, que el van con-
vertir en una figura capdavantera de la ciència del 
clima a Catalunya. El 1908 va publicar Meteorologia 
catalana. Observacions de Sant Feliu de Guíxols, i el 
1912 va sortir a la llum Pluviometria catalana. Resul-
tats del quinquenni 1906-1910. 

Rafael Patxot, el mecenes

Rafael Patxot va crear les Fundacions Familials de 
Recordança per honorar la memòria de diversos 
membres de la seva família. Inaugurava així la seva 
tasca de mecenatge, una de les més importants en 
la història recent de Catalunya. 

A través de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, 
Patxot va dur a terme el projecte del Cançoner 
Popu lar de Catalunya, una obra sense precedents 
sobre la música popular catalana, així com l’Estudi 
de la Masia Catalana, un extraordinari documen-
tal fotogràfic de la Catalunya rural de principis del 
segle xx.

Com a resposta a la dictadura de Primo de Rive-
ra, el mecenes va fundar la Institutció Patxot, sota 
la qual va aplegar tots els seus projectes. Gràcies a 
ella, l’Institut d’Estudis Catalans va poder continuar 
editant en català. La Institució Patxot es va destacar 
per la seva acció d’abast mundial, sobretot amb la 
publicació de l’Atlas internacional dels núvols i dels 
estats del cel, una obra de referència dirigida pel 
Comitè Meteorològic Internacional. 

Masia Mariona

Patxot va encarregar al seu amic, l’arquitecte 
noucentista Josep Danès i Torras, la construcció 
d’aquest casal, als peus del massís del Montseny, 
per convertir-lo en la seva residència d’estiueig. 
Danès aplicà al projecte els postulats estètics dels 
seus estudis sobre arquitectura popular, que fruc-
tificaren en una clara reinterpretació de la ma-
sia clàssica. La masia Mariona es va convertir en 
l’espai de repòs de Rafael Patxot i la seva dona, 
Lluïsa Rabell.

El matrimoni projectava passar-hi la vellesa, en 
contacte amb la natura, lluny del bullici de Barce-
lona. Però aquest anhel es va trencar l’any 1936, 
amb l’esclat de la Guerra Civil. El 3 d’agost, la 
parella va haver d’abandonar el país en secret.  
A causa de la seva actitud irreductible en contra 
de la dictadura franquista, Patxot es negà a tor-
nar de l’exili, i la masia ha restat desocupada fins 
als nostres dies, on ara acull la nova seu adminis-
trativa del Parc Natural del Montseny. La planta 
baixa de l’edifici ofereix al visitant un equipament 
cultu ral dedicat a la vida i l’obra del mecenes.  


