
GR 92. Sender del Mediterrani. De Tiana a Montcada i Reixac

Itinerari pedagògic del torrent de les Bruixes a Torribera*

SL-C 96. El Rocar*

SL-C 140. La vall de Pomar*

SL-C 141. De Torribera a Puig Castellar*

SL-C 142. El torrent de l’Amigó*

SL-C 143. Al voltant de Sant Pere de Reixac*

SL-C 144. La vall de Sant Jeroni de la Murtra*

SL-C 145. La vall de Montalegre*

SL-C 146. De la font de l’Alba a la Conreria

SL-C 147. De la font de l’Alzina al Puig Castellar*

SL-C 148. La font del Tort*

SL-C 149. De Sant Pere de Reixac al turó de les Maleses

SL-C 150. De la Conreria al turó de les Maleses

* Rutes circulars que tornen al punt d’inici

La vall de Montalegre
Descobrim l’entorn de Tiana (2)

ITINERARIS SENYALITZATS SL-C 145

Parc de la 
Serralada de Marina

DADES PRINCIPALS

Any de constitució: 1996
Superfície protegida: 2.086 ha
Superfície gestionada: 3.032 ha
Òrgan gestor: Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina

MÉS INFORMACIÓ

Oficina del Parc  
de la Serralada de Marina
Ctra. B-500, km 6
08391 Tiana
Tel. 933 956 336
p.smarina@diba.cat
www.parcs.diba.cat/web/marina

Un espai natural protegit, envoltat de civilització,  
en què el paisatge humà s’endinsa muntanya  
amunt entre ambients mediterranis 

Malgrat la pressió humana, el parc conserva la fauna i la 
vegetació característiques. El lleure i l’educació formen la part 
més beneficiosa d’un espai que ha sabut compatibilitzar la 
natura amb el patrimoni històric a través dels anys.

Característiques 
i recomanacions
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Sant Bru

170 mCan Puigcarbó

151 m

Coll del
turó de l’Home
332 m

Accés al punt d’inici

En cotxe
Es troba a uns 500 m del nucli urbà de Tiana, a la carretera
BV-5008, que connecta Tiana amb la carretera de Badalona a Mollet
o B-500. També s’hi pot accedir des de la mateixa B-500, provenint 
de Badalona o Sant Fost de Campsentelles.

En trens de Rodalies
Parada a Montgat i des d’allà en el servei de bus.

En autobús
B29 (Tiana, poliesportiu municipal - Badalona, Montigalà). 
Hi ha parada prop del metro de Pep Ventura (línia 2) o bé a l’estació 
de Montgat de Rodalies.

Distància: 6,670 km

Desnivell: 229 m 

Durada: 2 h

Dificultat: mitjana

Senyalització: línia blanca sobre verd, SL-C 145

Recomanacions:
– Porteu calçat adequat, gorra, aigua i prismàtics.
– No llenceu deixalles ni arrenqueu cap mena de planta.
– Procureu no destorbar la fauna.
– Respecteu l’activitat de les masies i explotacions agràries 

per on passeu.

Al codi QR trobareu 
més informació sobre 
aquesta excursió.
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Itineraris senyalitzats 
al Parc de la 
Serralada de Marina

Xarxa de Parcs Naturals Opineu sobre els parcs
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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
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Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
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GR 92. Sender del Mediterrani. De Tiana a Montcada i Reixac

Itinerari pedagògic del torrent de les Bruixes a Torribera*

SL-C 96. El Rocar*

SL-C 140. La vall de Pomar*

SL-C 141. De Torribera a Puig Castellar*

SL-C 142. El torrent de l’Amigó*

SL-C 143. Al voltant de Sant Pere de Reixac*

SL-C 144. La vall de Sant Jeroni de la Murtra*

SL-C 145. La vall de Montalegre*

SL-C 146. De la font de l’Alba a la Conreria

SL-C 147. De la font de l’Alzina al Puig Castellar*

SL-C 148. La font del Tort*

SL-C 149. De Sant Pere de Reixac al turó de les Maleses

SL-C 150. De la Conreria al turó de les Maleses

* Rutes circulars que tornen al punt d’inici

La vall de Montalegre
Descobrim l’entorn de Tiana (2)
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Un espai natural protegit, envoltat de civilització,  
en què el paisatge humà s’endinsa muntanya  
amunt entre ambients mediterranis 

Malgrat la pressió humana, el parc conserva la fauna i la 
vegetació característiques. El lleure i l’educació formen la part 
més beneficiosa d’un espai que ha sabut compatibilitzar la 
natura amb el patrimoni històric a través dels anys.
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Sant Bru
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Accés al punt d’inici

En cotxe
Es troba a uns 500 m del nucli urbà de Tiana, a la carretera
BV-5008, que connecta Tiana amb la carretera de Badalona a Mollet
o B-500. També s’hi pot accedir des de la mateixa B-500, provenint 
de Badalona o Sant Fost de Campsentelles.

En trens de Rodalies
Parada a Montgat i des d’allà en el servei de bus.

En autobús
B29 (Tiana, poliesportiu municipal - Badalona, Montigalà). 
Hi ha parada prop del metro de Pep Ventura (línia 2) o bé a l’estació 
de Montgat de Rodalies.

Distància: 6,670 km

Desnivell: 229 m 

Durada: 2 h

Dificultat: mitjana

Senyalització: línia blanca sobre verd, SL-C 145

Recomanacions:
– Porteu calçat adequat, gorra, aigua i prismàtics.
– No llenceu deixalles ni arrenqueu cap mena de planta.
– Procureu no destorbar la fauna.
– Respecteu l’activitat de les masies i explotacions agràries 

per on passeu.

Al codi QR trobareu 
més informació sobre 
aquesta excursió.
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L’obaga de Marina 5  
Els vessants vallesans 
permeten l’aparició de 
comunitats vegetals pròpies 
de zones més humides, com 
l’alzinar amb marfull i l’alzinar 
amb roure. Les alzines poden 
arribar a importants alçades i 
la continuïtat de les capçades 
proporciona un ambient fresc 
i ombrívol al sotabosc, que 
destaca per l’elevada diversitat 
d’espècies vegetals, com ara 
marfull, galzeran, falzia negra, bruc boal, viola, arítjol o lligabosc.

La riera de Montalegre i la font de Sant Bru 8

La font de Sant Bru (o dels Ocellets) és una 
surgència que trobem al mig de la riera de 
Montalegre. Enmig d’esbarzers, heures i 
falgueres hi ha una bassa que recull l’aigua 
que raja de la font, on podem observar larves 
d’amfibis i insectes. En aquest indret, un dels 
més ombrívols i frescals de l’itinerari, s’hi 
poden veure espècies associades als ambients 
de ribera.

Jaciment de Can Sent-romà 9

A Can Sent-romà, de propietat privada  
i actualment no visitable, hi ha un jaciment 
amb restes d’una vila agrícola del segle i aC, 
que tenia com a activitat principal la producció 
de vi. Entre les seves restes, a la zona central, 
hi trobem un parell de dipòsits de fermentació 
i una estança destinada al premsat del raïm. 
Aquest és un dels pocs jaciments en què la 
producció de vi fou ininterrompuda al llarg de 
dos mil anys. A tot l’Imperi romà s’han trobat 

àmfores de vi produït a Can Sentromà. A la zona de les termes van aparèixer les restes d’una 
capella dedicada a Sant Romà, documentada des del 1065. Tal com veiem, a la zona no s’han 
deixat de produir vins de qualitat des del segle i aC fins a l’actualitat. Tiana és coneguda arreu 
per la seva pertinença a la DO d’Alella, de la mà de prestigiosos productors vitivinícoles locals de 
fama internacional.

Cementiri del Còlera 3   
L’any 1870 va arribar a Tiana, procedent de 
Barcelona, la primera expedició d’afectats del «tifus 
icteroides», més conegut com «còlera» o «pesta 
groga». L’Ajuntament de Barcelona va confiscar 
l’edifici de la Conreria, de propietat privada, com a 
hospital d’infecciosos. Davant la por dels vilatans per 
l’enterrament al cementiri local dels malalts que es 
morien, es va habilitar un terreny a uns 200 metres de 
l’hospital on poder-los donar sepultura. Encara podem 
veure algun fragment del mur que el delimitava i una 

gran pedra de 2 metres de diàmetre, on s’aprecia la imatge d’un rellotge de sorra, símbol de la 
brevetat de la vida, i la d’una calavera, fent referència directa a la mort.

Cartoixa de Montalegre 7  
La cartoixa de Montalegre va ser el fruit de 
la unió de dues comunitats cartoixanes, la 
de Sant Jaume de Vallparadís i la de Sant 
Pol de Mar. Domènec de Bonafè, prior de 
Vallparadís, va fer construir una nova cartoixa 
que disposés de tots els espais necessaris per 
desenvolupar la vida de la comunitat en un 
ambient de silenci i pau. Al febrer de 1415, els 

cartoixans van comprar l’ermita de Montalegre i l’antic convent de les monges agustines (construït 
l’any 1247) amb les seves terres de conreu i pastures. En aquests terrenys, a la part alta de la 
vall, es va ubicar la Conreria. Per a la construcció de la cartoixa de Montalegre, es van adquirir 
les terres de l’antic Mas Rovira, uns prats situats al mig de la vall. L’any 1448 es van acabar les 
obres de la zona eremítica, destinada a la vida en soledat del cartoixà, que comprenia un gran 
claustre envoltat de la cel·la prioral, 16 cel·les per a cada un dels pares cartoixans i el cementiri. 
L’any 1463 va finalitzar la construcció de la zona comunitària (amb l’església, la sala capitular, el 
refectori i un seguit de capelles al voltant d’un petit claustre interior) i la zona d’obediència (les 
habitacions dels germans, les cuines, el safareig, els magatzems, els tallers i la granja). L’any 1636 
es va construir un altre claustre annex al primer.

La vall de Montalegre, tot i la seva proximitat a grans 
nuclis de població, és encara un indret força desconegut, 
que s’estructura al voltant de la riera del mateix nom 
i recull les aigües del vessant marítim de la Conreria. 
A banda de la diversitat de comunitats vegetals que 
la defineixen, també hi trobem elements de gran valor 
històric i cultural. Aquest itinerari circular s’inicia al Punt 
d’Informació a l’Observatori Astronòmic de Tiana 1 , dins 
la zona poliesportiva del carrer Eduard Fontserè, on es 
poden fer consultes i rebre informació sobre l’entorn de la 
serralada de Marina abans de començar l’itinerari. 

Del Punt d’Informació a l’Observatori 
Astronòmic de Tiana al cementiri del Còlera   

Iniciarem l’itinerari al camí d’accés a l’observatori. Uns metres més enllà, agafarem un sender a mà 
dreta, senyalitzat amb fites amb marques blanques i verdes. Al cap de poc, una fita ens indicarà 
la proximitat de l’àrea d’esplai de la font de l’Alba 2 . Si continuem l’itinerari, que en aquest tram 
coincideix amb el sender local SL-C 146, iniciarem una pujada a través d’una pineda que ens portarà 
fins a la Conreria, al coll de Montalegre. Poc abans d’arribar-hi, ens trobarem amb l’anomenat 
cementiri del Còlera 3 . 

Del cementiri del Còlera al coll del turó de l’Home   

L’itinerari continua prop del Mas Po-Canyadó 4  on, coincidint amb el GR 92, girarem a l’esquerra i 
baixarem fins a la carretera B-500  per creuar-la en direcció a l’antic seminari (actualment, casa de 
colònies i alberg La Conreria de la Fundació Pere Tarrés). Seguirem per la pista forestal que trobarem al 
costat de l’entrada de l’alberg 5 . Aquí, el recorregut s’endinsarà en l’obaga de la serralada de Marina, 
travessant un bosc adult d’alzina amb roure que es va lliurar de l’incendi forestal de l’any 1994. A uns 
200 metres, a la propera bifurcació de camins, girarem a mà esquerra i seguirem les marques del GR 
92 fins al coll del turó de l’Home 6 . Opcionalment, des de la bifurcació, podem arribar al jaciment del 
poblat ibèric de les Maleses (tram senyalitzat d’uns 2,8 quilòmetres que segueix el camí carener de la 
muntanya de l’Amigó).

Del coll del turó de l’Home a la font de Sant Bru

El canvi de vegetació ens indica l’entrada a la zona de solell de la serralada de Marina. L’alzinar 
deixa pas a una densa brolla de bruc i arboç, que progressivament es torna més esclarissada. Com 
a resultat dels diversos episodis d’incendis forestals, en aquests vessants dominen les formacions 
arbustives amb peus aïllats d’alzines, roures i pins, on també podrem observar perdius, xoriguers, 
caderneres i gafarrons. A mesura que avancem, gaudirem d’una bona panoràmica de la vall, amb 
el turó de Galzeran (485 m) al fons. Per primer cop veurem la cartoixa de Montalegre 7 . Al coll del 
turó de l’Home, deixarem les marques del GR 92 i seguirem, a mà esquerra, per la pista principal que 
descendeix endinsant-se a la vall de Montalegre. Arribarem a un revolt pronunciat, on agafarem un 
corriol que surt a mà dreta. Després de travessar un dens matollar d’estepa blanca i gatosa, arribarem 
a la riera de Montalegre. Descendirem suaument i trobarem el camí d’accés a la font de Sant Bru 8 .

De la font de Sant Bru a l’Observatori Astronòmic 

L’itinerari continua per aquest camí fins arribar a la pista on hi ha l’antiga porta d’entrada a la masia 
de Can Sent-romà 9 . Aquí trobarem alguns exemplars d’eucaliptus i robínies al marge del camí. La 
pista continua fins a la B-500, on seguirem a mà esquerra per un corriol paral·lel a la carretera. Al cap 
de poc, haurem de creuar-la novament  i seguir el camí d’accés al barri de Can Puigcarbó 10 . 
L’itinerari s’endinsa a la vila de Tiana per l’avinguda del President Lluís Companys. En arribar a la zona 
d’aparcament de La Catequística (ctra. BV-5008), girarem a mà esquerra i seguirem pel carrer d’Edith 
Llaurador, fins retornar al punt d’informació del parc.

Descripció de l’itinerari




