
Barcelona 
és diferent

Si vols t’ho ensenyem a 
cavall 



RUTA AL 

MONESTIR , LES 

ERMITES i el 

poblat iberic



Durada de la ruta 2 hores aprox.

Ruta amb un desnivell de 134 

metres.

Recorregut a la basant sud de la 

serralada de Marina i de est a 

oest.

En el recorregut no hi ha punts 

d’avituallament d’aigua.

Punts d’interès: Sant Onofre, 

Sant Climent, Sant Jeroni de la 

Murtra, Dolmen, Poblat Ibèric 

Puig Castellar.



Monestir de Sant 
Jeroni de la Murtra

En aquest Monestir, els 
reis Catòlics van rebre 
a Cristòfol Colom, al  
retorn de les 
Amèriques en el   seu 
segon viatge.



Als voltants del 
monestir s’han 
recuperat uns camps 
on actualment si 
treballa per la 
recuperació de la 
vinya mediterrània



El poblat ibèric de Puig 

Castellar es troba ubicat al 

municipi de Santa Coloma de 

Gramenet (Barcelonès), al cim 

del puig Castellar (303 m), un 

turó del parc de la serralada de 

Marina que domina el curs baix

del riu Besòs. Es creu que fou

fundat per una tribu de 

laietans cap al s. V-VI aC i que 

perdurà fins a l'inici del s. II 

aC.

El poblat de Puig Castellar és un 

assentament que es dedicava

bàsicament a l'agricultura i a 

la ramaderia, i

secundàriament a la 

metal·lúrigia i el teixit. El 

poblat, de forma el·líptica, amb

un recinte de 100 m de 

llargada per 50 m d'amplada, 

hauria arribat a acollir 40 

cases, cosa que permet calcular

una població d'unes 200 

persones. Els habitacles són de 

planta quadrangular, formats 

per dues o tres estances. A dins 

hi havia banquetes, estructures

de mòlta o treball i llars de foc

per cuinar o escalfar-se. Totes les 

cases tenien sòcol de pedra a la 

part baixa, sobre la qual es

bastia la paret de tàpia o tovot. 

Els sostres estaven fets

d'encanyissats coberts de fang 

que descansaven sobre bigues de 

fusta.



Del puig Castellar a 

l'ermita de Sant Climent:

De la placeta al peu del 

turó de Puig Castellar, 

entrada oficial de l'accés

al jaciment, seguim el GR 

92

i anem baixant entre 

xiprers, davant, a 

l'esquerra veiem l'ermita

de Sant Onofre i a la 

dreta la de Sant Climent. 

Seguim (s. XVII).el GR en

pujada cap a l’ermita, 

deixant un camí

senyalitzat a la dreta que 

condueix cap a un 

dolmen natural .



Si ets amant dels 

paisatges, de la 

història, de la flora i 

la fauna, si el que 

busques es un punt 

de vista diferent del 

que et pot oferir la 

ciutat, nosaltres tel 

podem donar, vine 

no et deixarà 

indiferent



UN TAST 

DE LA 

NOSTRE 

FAUNA



FLORA



UN EQUIP 

HUMA I 

ANIMAL 

PREPARAT 

PER 

ATENDRE I 

SATISFER 

LES 

NECESSITAT

S DELS 

NOSTRES 

CLIENTS


