
Horari
Obert de 8.00 h a 22.00 h, tots els dies de la setmana.

Telèfons d’interès
Policia: 93 847 96 30 - 609 82 30 83
Punt d’informació: 93 847 95 55
E-mail: turisme@smpalautordera.cat

Recomanacions
Cal sempre respectar la natura i no sortir-nos dels 
camins.
No es pot encendre cap tipus de foc.
Les deixalles que generem les hem de depositar 
en papereres o contenidors.

Parc de l’Arboretum
Arbreda del Montseny

L’Arboretum està 
situat a Santa Maria 
de Palautordera, al 
peu del Parc Natural 
del Montseny, l’únic 
de Catalunya declarat 
Reserva de la Biosfera 
per la UNESCO. 

El Montseny és un mosaic 
biològic que presenta una 
biodiversitat tan rica i di-
versa que ens obliga no 
només a preservar-la sinó 
també donar-la a conèixer 
per fomentar-ne el respec-
te i l’estima.

L’Arboretum recull una 
mostra de les 80 espècies 
llenyoses que s’escampen 
pel massís i que són una 
bona representació de les 
que hi ha a Europa, tant  
a la part baixa de la me-
diterrània com a la Cen-
treeuropea o als països 
nòrdics. En el seu entorn 
natural és impossible po-
der-les contemplar. És per 
això que Santa Maria de 
Palautordera ha construït 
l’Arboretum “L’Arbreda del 
Montseny”, un lloc per 
conèixer les espècies llen-
yoses del Montseny i po-
der-les estudiar, respectar 
i estimar.

Santa Maria de Palautordera

Plànol de localització



Què hi podem trobar
El cos central són les aproximadament  vuitanta 
espècies d’arbres que es troben espontàniament 
escampats pel massís. 

Aquestes són acompanyades d’altres espècies 
llenyoses menors, de fàcil implantació, distribuïdes 
en illes i agrupades per veïnatge ecològic, no 
taxonòmic.

L’Arboretum es localitza a la conca del Reguissol. 
El substracte està format majoritàriament per 
materials sedimentaris argilosos, amb un sòl agrícola 
de regadiu, de qualitat. En les zones orientals cap 
al sud i llevant, hi ha les espècies més higròfiles de 
ribera i les de distribució natural més nòrdiques.  

A més a més a la bassa de l’Arboretum també hi 
podem veure animals com peixos, ànecs i  tortugues. Àrea de pícnic

Entre els parcs de l’Arboretum i del Reguissol, tot 
creuant un petit pont de fusta, hi trobem l’àrea de 
picnic.
És un lloc idoni per venir-hi amb la família, ja que 
els nens tenen molts recursos per jugar i aprendre.

Plànol del parc de l’Arboretum

La gran riquesa natural i la
singularitat de les activitats humanes

del massís del Montseny han suscitat
històricament un enorme interès tant des del punt de 
vista científic com pedagògic. 
La diversitat biològica i la seva qualitat paisatgística 
són, sense cap mena de dubte, de les més notòries de 
tota la Mediterrània.
Agrupar les espècies forestals dels tres conjunts 
ecològics esmentats és l’objectiu de l’Arboretum.

L’Arboretum del Montseny es defineix com una 
iniciativa pensada per posar a l’abast de tothom el 
coneixement i la comprensió del medi natural del 
Montseny i, en especial, de les seves espècies forestals 
més representatives.

Parc de
l’Arboretum.

Arbreda del Montseny.


