ITINERARI MASIA MARIONA (MONTSENY)

El recorregut comença en l’aparcament adaptat situat dins el que havia estat el jardí de la Masia
Mariona, residència d’estiueig de la família de Rafael Patxot.
Sortiu de l’aparcament en direcció nord-oest i seguiu les indicacions que us porten a la Masia Mariona i a l’exposició “Univers Patxot”, alhora punt d’informació del parc. Un cop allà podreu entrar a la
casa per visitar l’exposició permanent o continuar per la pista pavimentada. El recorregut, circular,
us portarà per dins un bosc típic del massís del Montseny però amb algunes espècies vegetals atípiques. Es tracta de les plantes que van formar part del jardí de la masia, dissenyat pel mateix arquitecte de la casa, Josep Danés i Torras.
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Parada 1 - Masia Mariona
Parada obligatòria en aquest impressionant casalot, que ara és la seu administrativa
del Parc Natural del Montseny.
Si heu arribat en horari d’atenció al públic, entreu a dins i feu una volta per la planta
baixa, on hi ha una exposició permanent dedicada a la vida i l’obra del mecenes.
Sortint us trobareu dos enormes xiprers plantats en record de les seves dues filles, la
Mariona i la Montserrat. Quedeu-vos entremig dels dos arbres i copseu la grandesa de
l’espai.

Parada 2 - Plaça del pi
Bonic espai a la meitat del recorregut per poder-hi passar una estona. Si descanseu
en els bancs de pedra adaptats que hi trobareu, notareu fàcilment la presència
d’alguns dels animals típics del bosc: la merla, el gaig o el pit-roig; són ocells que
podreu veure o sentir enmig de la varietat d’espècies arbòries d’aquest indret, com el
pi que presideix l’espai i els llorers i boixos que s’han plantat recentment a la plaça.

Parada 3 - Banc dels til•lers
Esteu arribant al final del recorregut. Aquests dos impressionants til•lers formaven
part del jardí de la finca i delimitaven la zona d’oci enjardinada, dedicada a la
relaxació i la contemplació que els amos deurien fer de la zona de treball agrícola
dels camperols.
Als bancs de pedra podreu relaxar-vos i gaudir de l’espai amb tots els sentits.
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