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PARC MUNICIPAL DE MARIANAO 
 El parque de Marianao, ubicado en la parte alta del barrio, constituye 

uno de los lugares más emblemáticos de Sant Boi. 

   El parque es un gran jardín de estilo romántico, inspirado en el 
ambiente colonial y exótico de la ciudad caribeña de Marianao, con 
palmeras, mimosas, naranjos bordes y lagos que rodeaban el palacio 
que hizo construir Salvador Samá Torrents, segundo marqués de 
Marianao, a su vuelta de la isla de Cuba. 

 El lugar, propiedad municipal desde 1974, se ha convertido en parque 
público, aunque no se ha conservado la totalidad del parque original, 
pues una parte se urbanizó con chalets a partir de 1944. 





EL CAMÍ RAL 
•Si hi ha un vell camí de Sant 
Boi  que hagi tingut una 
importància al llarg de la 
història pel seu paper com a 
antiga via de comunicació, és el 
Camí Ral. 
 
•Va ser una important via de 
comunicació que va existir des 
de Barcelona fins a Vilafranca 
del Penedès, essent una 
alternativa a l’antiga Via Augusta 
i una important “carrerada” 
medieval pel pas de 
transhumància. 



PAVELLÓ DE CAÇA 

•Com el seu nom indica es tracta d’una 
construcció dedicada a la cacera, una de 
les aficions dels seus propietaris 
els marquesos de Cornellà , títol 
nobiliari creat el 6 de juliol de 1889 
durant la minoria d’edat del rei Alfons 

XIII  



LA FONT DE GOLBES 



ERMITA DE SANT RAMON 

 L'ermita de Sant Ramon és una ermita edificada entre 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. Al costat de l'ermita hi ha un bar 
gestionat per la Federació Els Garrofers, així com una petita 
plaça, a quasi 300 metres d'altitud, des d‘ on es veu tot 
el delta del Llobregat i, en dies clars, l'illa de Mallorca. 

 És una ermita d'inspiració neoromànica i va ser construïda 
per Josep Estruch i Comella. 

 





SANT RAMON I LES MUNTANYES 
DEL BAIX 

•L’ermita de Sant Ramon va ser 
construïda del 1887 a la muntanya 
del Montbaig i ha esdevingut en una 
icona del paisatge que ha donat un 
nou nom: muntanya de Sant Ramon. 
•Antigament la muntanya rebia el 
nom de la Fita ja que separa els 
termes municipals de Viladecans, 
Sant Boi i Sant Climent. 
•Aquesta zona forma part de les 
muntanyes del Baix, situades a la 
part baixa de l’Ordal, en el bloc 
geològic del Garraf. 



EL PAISATGE DE SANT RAMON I 
L’ANELL VERD 

•L’ermita de Sant Ramon és el 
punt culminant de l’Anell Verd i 
forma part de la Xarxa 
d’Equipament d’Educació per a la 
Sostenibilitat juntament amb Can 
Julià, Torre de la Vila i Can Palós. 
•El Centre d’Interpretació del 
Paisatge de la ermita de Sant 
Ramon està dotat amb 
instruments per a l’observació del 
paisatge. 
•L’Anell Verd és un camí d’uns 18 
quilòmetres preparat per a 
l’esport, l’educació ambiental i el 
gaudir del paisatge. 



 
LAS VISTAS DESDE SAN RAMÓN 

    San Ramón nos ofrece unas vistas 
excepcionales desde donde se divisan 
diversas unidades de paisajes: Garraf, 
Montañas del Ordal, Montañas del Baix, 
Vall baixa y delta del Llobregat, Collserola y 
la ciudad de Barcelona.  



FAUNA I FLORA 



LA MAQUETA 
•Vam veure la 
maqueta després de 
veure l’ermita. A la 
maqueta està el port 
de Barcelona,el riu 
Llobregat, el Prat de 
Llobregat, Sant Boi... 
Ens van ensenyar com 
es va formar Sant Boi 
amb el temps i a on. 



MITJANS DE TRANSPORT 

•A l’ermita de Sant Ramon es pot pujar amb diferents mitjans de 
transport. Per exemple la bicicleta que es per fer un camí més 
tranquil. I el cotxe ho podríem fer servir per pujar a una velocitat 
més ràpida. 



CLUBS AND SPORT FACILITIES 
Athletics track Sant Boi 

Baseball field Sant Boi 

•Club baseball and softball Sant Boi 
was founded in 1971. Until 1983 Five 
Roses, name of the neighborhood 
where the club is located, but it was 
from that date that changed its name 
to represent the entire city was named. 

•Sport Union Santboiana a 
rugby club Catalan town of Sant 
Boi de Llobregat. Currently the 
three senior teams, the women, 
the youth, the younger the 
veterans and the four school 
rugby club exceeds 300 licenses. 
It was founded in 1921 by Baldiri 
Aleu and Towers, and is the 
dean of the rugby club Catalan 
and Spanish. 


