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❧ 

El parque municipal  
de Marianao  

 
 
El parque de Marianao , ubicado en la parte 
alta del barrio del mismo nombre, constituye 
uno de los lugares más emblemàticos de Sant 
Boi.  
 
El parque es un gran jardín de estilo 
romàntico, inspirado en el ambiente colonial  
y exòtico de la ciudad caribeña de Marianao,  
con palmeras, mimosas , naranjos y estanques 
que rodean el palacio que construyó Salvador 
Samà Torrents , segundo marquès de 
Marianao, a su vuelta de la isla de Cuba.  
 
El sitio, propiedad municipal desde 1974, se ha 
convertido en parque público, aunque no se 
ha conservado la totalidad del parque original, 
ya que una parte se urbanizó con xalets a 
partir de 1944. 
 
 



❧ 
El Camí dels Reis 

Aquest Camí Ral sortia de Barcelona des 
del portal de Sant Antoni i passava per la 
Creu Coberta, pels pobles de Sants, 
l’Hospitalet i Cornellà fins al riu Llobregat. 
Des de Sant Boi, el camí continuava per 
Sant Climent, des d’on s’enfilava cap a la 
collada de Begues, seguia per l’Hospital-
alberg d’Olesa de Bonesvalls, passava pel 
Penedès i continuava cap a Vilafranca del 
Penedès i cap aTarragona.  

A falta d’una investigació arqueològica 
profunda que permeti datar l’antiguitat 
dels trams estudiats de l’antic Camí 
Ral, tot apunta que aquest camí ja existia 
el segle X dC i deu tenir un origen ibèric o 
romà. 
 



❧ 
Pavelló de caça  

 
 
  

El Pavelló de Caça de Sant Ramon, popularment 
conegut com a Torre de les Bruixes o Torre de 
la Marquesa. 
Datat al segle XIX, amb reminiscències 
aràbigues, és de planta octogonal, amb parets de 
pedra i totxana massissa.  
 
Antigament va ser un pavelló d’esbarjo que els 
marquesos de Cornellà utilitzaven com a punt 
de descans per a les jornades de caça i passeig 
pel Montbaig. 
 
Ara és el punt d’informació i acollida dels 
visitants de la muntanya que dóna servei  de 
consulta i assessorament amb plafons 
informatius sobre les principals riqueses 
forestals del entorn. 
 
 



❧ 
La Font de Golbes 

 
Al municipi de Sant Boi poden 
obsevar una zona boscosa on es 
sitúa la font de Gualbes o Golbes. 
Aquesta font recull aigua 
procedent de rieres i torrents que 
drenen cap el Delta i el riu 
Llobregat els aiguats típics del 
clima mediterrani que es 
concentren a la tardor i a la 
primavera. 
  

 

 
 



❧ 
Ermita de Sant Ramon 

 
L'ermita de Sant Ramon va ser 
edificada entre els anys 1885 i 1887 al 
cim del Montbaig , o muntanya de Sant 
Ramon, al límit dels municipis de Sant 
Boi de Llobregat, Sant Climent de 
Llobregat  i Viladecans.  
 
És una ermita d'inspiració neorománica 
i va ser construïda per Josep Struch i 
Ferrer. 
 
 Al costat de l'ermita hi ha una petita 
plaça, a quasi 300 metres d'altitud, des 
d'on s'albira tot el Delta de LLobregat  i, 
en dies clars, l'illa de Mallorca. 



❧ 

San Ramón y las 
montañas del Baix. 

La montaña de San Ramón es 
uno de l0s parques forestales 
que forman «el anillo verde», 
promovida por la Diputación de 
Barcelona, en el cual se 
preservan los valores naturales, 
patrimoniales y sociales. 
  
De estamontaña se han 
aprovechado los recursos del 
bosque y los cultivos de secano.  
Todavía hoy tiene una buena 
representación con el cultivo de 
cerezas. 
 

 



❧ 

Skyline-Vistas-Vistes des de  
Sant Ramon 



❧ 
Fauna i flora 

Flora 
 
Avui dia hi ha brolles, màquies i pinedes de pi 
blanc . A l’actualitat  l´alzinar ocupa una 
extensió petita degut a les tales. 
El paisatge agrícola  predomina a la vessant de 
Sant Climent : les vinyes de cirerers 
envoltades per pi blanc.   
Coincidint amb el terme municipal de 
Viladecans hi predominen les plantes 
aromàtiques 
 

Fauna 
 
Des del cim de la muntanya es pot seguir la 
migració de rapinyaires entre el continent africà 
i Europa. 
 Mamífers com el gat mesquer, senglars, rat-
penats o eriçons, rapinyaires nocturnes, amfibis 
com les salamandres, ofidis com la serp blanca, 
llangardaixos.... La fauna ara és molt reduïda per 
la caça, els incendis i el fort urbanisme 
 



❧ 
La Maqueta 

La maqueta de Sant Ramon era el plànol de Barcelona 
en sí . Es pot assenyalar  la situació i les muntanyes  del 
Baix Llobregat.  



❧ 
Els medis de transports 

 
És pot veure aterrar o despegar 
AVIONS  cada 2 minuts. 
Al costat del parc  Delta de Llobregat, 
situat en una ubicació  privil.legiada, 
junt a la capcelera de la pista principal i 
al llarg de tota  la línea de la platja, hi ha 
un mirador que permet gaudir  
d´aquest espectacle. Hi veuren aterrar 
avions cada 20 o 25 minuts. 
 
AVE (Alta Velocitat Espanyola) és la 
marca comercial creada el 1992 per la 
companyia ferroviària española Renfe 
Operadora per als seus trens de 
gamma més alta. Aquests trens 
circulen a una velocitat màxima de 350 
km/h.  



❧ 
 
In Sant Ramon, there a gym and personal trainers especially in hiking  because much people go on 
fridays to do hiking.  
 
Other places nearby  Sant Boi and where you can practice different sports are: 
 
❑ The Olympic lake (Castelldefels) 
Was created by the “Institut Català del Sol”, on the occasion of the Olympic Games Barcelona'92 to 
host competitions Canoe.  
Sports and recreational activities take place destined to subscribers of the installation and the 
public in general and especially in schools  and training centers as well as sports federation, in 
both practice and in the competition. 
 
❑ Municipal Baseball Stadium 
Located on Avenida Aragon, 22 Sant Boi in the neighborhood “Camps Blancs”, where plays  
Baseball and Softball Sant Boi. 
Established in 1984, and provides methods of competition, practice physical  and activity related to 
Baseball. 
 
❑ Club  Athletics Sant Boi situated in The Orioles, s/n street. 
The child from 4 years old can start to play different ways athletics (running / jumping / fences / 
weight).  
Young people can follow a training program supervised by professional coaches. 
 
 

Clubs and sport 
facilities 


