
SORTIDA CULTURAL A AL MONESTIR
DE SANT JERONI DE LA MURTRA
(BADALONA)

dissabte, 6 de maig de 2017
Sortida amb vehicles particulars. Si alguna persona hi està interessada i no té vehicle,
trucant a Secretaria, intentarem arreglar-ho perquè hi pugui anar tothom.

Trobada a 2/4 d’1h del migdia (12,30h) davant de la porta d’entrada del monestir

Per apuntar-vos-hi, truqueu a
Secretaria de “la Societat” : tel. 93.554.52.50,

o bé envieu un correu electrònic:
scgenealogia.cultura@gencat.cat
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COM ARRIBAR A SANT JERONI DE LA MURTRA

Accès per BADALONA:

Gran Via de les Corts Catalanes — Plaça dels Glòries — Autopista a Mataró —
Sortida 4 (Badalona-Centre) — Girar a l'esquerra en el segon semàfor (per sota de la
A-7) — c/ Independència (Adreça carretera Montcada i Reixac -BV 5011). En el sisè
semàfor es passa el pont sobre la B-20 — a uns 500 metres hi ha un Stop (senyal km
2), girar a l'esquerra —. S'accedeix per una via estreta (c/ Ca Tiano) fins al disc de
prohibit girar a la dreta (Rigués de Canyet). Primer encreuament a mà dreta (Camí
Ca l'Va amistar), es trobarà el desviament cap a Sant Jeròni de la Murtra. Està
indicat. S'accedeix a una pista estreta, de doble adreça que serpenteja fins a arribar
al Monestir (no passar de 20 km/hora).

Accés bus: Autobús B-26 (Can Ruti) des de la parada de metro Pep Ventura de la
línia 4 (Lila). Baixar en la parada ” Crta. a Montcada- Pl. Mossèn Baranera”. Davant
de l'església de Canyet. 20 minuts caminant fins al Monestir.

Accés per SANTA COLOMA DE GRAMENET:

Ronda de Dalt o Ronda de Litoral—Nus de la Trinitat «Pota Nord»: (B-20 - Badalona-
Mataró - N II -Girona-) —Sortida 19 (Santa Coloma de Gramenet)—Recte per la Avda.
de la Pallaresa. En el sisè semàfor girar a la dreta per c/ Gaspar —en el primer
encreuament girar a l'esquerra, c/ Prat de la Riba. El carrer comença a ascendir i a
uns 250 metres, hi ha una pista no asfaltada a l'esquerra (convé no passar de 20
km/hora). Primer es veurà la Torre Pallaresa i després, a 1 km, Sant Jeroni de la
Murtra.

Accés bus: Autobús B-30 (Montgat - Turó de Mar) des de la parada de metro Santa
Coloma de la línia 1 (vermella). Baixar en la parada “Recinte Torribera”. 20 minuts
caminant fins al Monestir.


