
Santa Coloma de Gramenet (anteriorment, Gramenet de Besòs) és 

un municipi de la comarca del Barcelonès, dins l'àrea metropolitana de Barcelona. 

És la setena ciutat més poblada de la província de Barcelona, la novena de Cata-

lunya i la cinquantena d'Espanya.  

A finals del segle XIX diverses famílies de la burgesia barcelonina van posar de 

moda estiuejar a Santa Coloma: com l'historiador Ferran de Sagarra, propietari de 

la Torre Balldovina i pare del cèlebre poeta Josep Maria de Sagarra. 

L'entorn geogràfic, el clima i la proximitat a la gran ciutat van facilitar aquesta migració que es repetia cada any entre 

els mesos de juny i setembre. 

Els senyors van comprar terrenys i van construir les seves cases d'esbarjo que van embellir la fesomia del poble. Les 

noves construccions es van agrupar envoltant el nucli originari de la vila. 

Algunes d'aquestes finques van desaparèixer en l'efervescència especulativa de la dècada dels 60 (can Gordi, can 

Nohet). Altres han estat recuperades i incorporades al patrimoni de la ciutat com can Muntlló, can Sisteré, can Fran-

quesa o can Mariner, una antiga masia del segle XVII, que a finals del XIX va ser la segona residència dels Roviralta, 

els qui la van reformar i van ampliar. 

L'edifici més emblemàtic d'aquella etapa és can Roig i Torres. Avui convertida en escola municipal de música, aques-

ta mansió, barreja de forma harmònica els estils noucentista i modernista. Va ser construïda entre 1906 i 1912 

per Rafael Roig i Torres, un home adinerat que, entre altres càrrecs, va ocupar els de cònsol de 

l'Uruguai a Barcelona i tinent d'alcalde a l'Ajuntament barceloní. 

La influència de la colònia barcelonina va ser gran, malgrat que les relacions socials entre estiuejants i nadius sempre 

van ser molt classistes: sense contacte amb el poble pla, es refugiaven en les seves torres amb jardí i, com màxim, es 

deixaven veure en la missa del diumenge. 
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Santa Coloma Gnet.—Montcada i Reixac (11,3 kms, 233 m de desnivell, temps/mov 2:42 h ) 

Pl. de la Vila—Torribera—Torre Pallaresa—Sant Jeroni de la Murtra—Ermita Sant Climent—Puig Castellar— Montcada i 

Reixac. 

Recinte Torribera. El recinte, té el seu origen en l'antiga propietat de Torribera, una masia medieval reconstruïda al 

segle XVIII. El 1922 la Mancomunitat de Catalunya va comprar la finca per construir 

una Clínica Mental, segons una ordenació de pavellons aïllats d'estil noucentis-

ta. És obra dels arquitectes Josep Mª Pericas i Rafael Masó.   

Avui en dia, el recinte acull diferents equipaments que conformen Santa Coloma 

com a ciutat universitària , com ara el Campus d'Alimentació de la Universitat de 

Barcelona, la UNED i el Centre Dr. Emili Mira i López -Parc de Salut Mar; a més 

de Ecometròpoli i el Complex Esportiu Torribera .  

La Torre Pallaresa. S'aixeca a la vall reclosa de Carcerenya de la serralada litoral, prop de la depressió del congost 

del riu Besòs.  Queda separada del terme de Badalona per la serra o mirador de Sant Jeroni, que assenyalava la fita 

entre les seves propietats i les del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. 

Presenta dues torres en els seus extrems de diferent altura. Combina finestrals 

i motllures gòtiques amb nombrosos detalls típicament renaixentistes: bustos, meda-

llons, motius florals. Destaca la porta principal, coronada amb frontó i emmarcada per 

dos pilars amb capitells de tipus corinti i amb un timpà centrat per l'escut dels Cardo-

na. Les finestres posseeixen capitells i relleus també renaixentistes. En dues de les 

finestres es troben esculpits els retrats de Carles V i la seva esposa. L'estil renaixen-



tista s'expressa també en el pati interior - en contrast amb un pòrtic gòtic-  unes luxoses escales donen accés a la 

planta noble i a les sales superiors.  

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra o de Sant Jeroni de Nostra Senyora de la Vall de Betlem és un an-

tic cenobi de l'orde delsj erònims situat a la vall de Poià o de Betlem, a la serralada de Marina, al barri de Canyet del 

municipi de Badalona (Barcelonès). El monestir va ser fundat el 1416 i va rebre durant anys el patronatge dels darrers 

Trastàmares i els primers Àustries, construït principalment en estil gòtic tardà, el 

monestir va ser edificat en diverses èpoques; en destaca el claustre com a part més 

monumental i les restes de l'església i dels antics cellers, l'Obra Nova i una casa 

entorn d'un gran pati central. 

Va servir en la seva funció original fins a l'any1835, any en què és exclaustrat, des-

amortitzat, incendiat, destruït parcialment i, posteriorment, venut. Passarà per diver-

ses mans, que hi realitzaran algunes reformes i restauracions fins a arribar a les 

mans de Francesca Güell, que hi instal·larà l'Àmbit de Repòs Religiós i Cultural Francesca Güell, que actualment con-

tinua funcionant.  

El claustre va ser construït amb pedra de Montjuïc, a excepció de la primera ala, realitzada amb mamposteria. De for-

ma gairebé quadrada, de 28,38 per 27,70 m. Està compost per dos pisos o galeries, l'inferior, construït al segle XV en 

estil gòtic, format per set trams de volta d'ogiva entre contraforts. A cada tram corresponen dos arcs separats per es-

veltes columnes cilíndriques de pedra numulítica de Girona, amb capitells i bases poligonals sense decoració escul-

tòrica, que només és present a les mènsules i a les claus de volta. El pis superior del claustre té quinze arcs rebaixats 

per galeria, sostinguts per columnes de secció quadrilobulada. 

Ermita de Sant Climent. Està situada al serrat de les Ermites, Va ser erigida com a oratori 

pels monjos de Sant Jeroni l'any 1673. 

Té planta rectangular, amb capçalera semicircular, coberta amb volta de canó revestida ex-

teriorment de rajoles. La porta és rectangular, amb llinda de fusta. Presideix la façana un 

campanar d'espadanya fet amb maons.  

El Puig Castellar, poblat iber al cim del Puig Castellar de 303 m. Fundat per la tribu dels laietans cap al segle VI aC i  

abandonat entre els segles III i II aC. Se'n pot destacar la part vella, a solell, i la part nova, a l'obaga. És un dels po-

blats ibèrics més ben conservats. 

Té estructura el·líptica, amb tres carrers longitu-

dinals amb més de trenta cases, amb capacitet 

per a una població d’uns tres-cents habitants. 

Es dedicaven a l'agricultura, a la ramaderia, a 

la metal·lúrgia i el tèxtil. Les cases eren de dife-

rents alçades; com més amunt, més importàn-

cia tenien els seus habitants en la societat de la 

tribu ibera. Té una extensió d'aproximadament 

5.000 m².  


