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Casa de colònies

93 430 16 06
www.peretarres.org/conreria

 Tiana (El Maresme)



La Conreria

Vistes des de La Conreria

La Conreria és un allotjament excep-
cional per la seva ubicació privilegia-
da. Situat en ple Parc Natural de la
Serralada de Marina i només a 15
km. de Barcelona, disposa d’unes
magnífiques vistes de la costa
mediterrània.

L’origen de la Conreria es
remunta al segle XII. És un antic
seminari rehabilitat que encara
conserva alguns espais singulars, com el seu claustre
bicentenari.

La instal·lació disposa d’amplis espais, exteriors i interiors,
ideals per realitzar activitats formatives, lúdiques i de
temps lliure, reunions de treball, etc. La distribució de
l’equipament permet que diferents grups puguin realitzar
la seva estada alhora i poder disposar dels seus propis
espais.

L’atenció personalitzada, l’entorn natural i l’encant de les
seves instal·lacions fan de la Conreria un lloc inoblidable.

Per a més informació:

www.peretarres.org/conreria



L’any 1998, la Fundació Pere Tarrés posa en marxa
l’Escola de Cooperació i Solidaritat La Conreria. Aquest
projecte compta amb l’assessorament tècnic
d’Intermón-Oxfam, amb qui s’estableix una
col·laboració mútua en matèria d’educació per al
desenvolupament.
La Conreria és la primera escola de Cooperació i
Solidaritat que ofereix un complet programa de
descoberta i conscienciació de la realitat dels països en
vies de desenvolupament. Per als alumnes d’Educació
Secundària s’ofereix la possibilitat de dur a terme un
crèdit de síntesi, on l’eix d’animació és la cooperació.

El centre disposa de:

• 3 sales temàtiques, per experimentar amb jocs de
rol les formes de vida en altres països:

• Un poblat rural del Txad (Àfrica)
• Una zona urbana de Tanzània (Àfrica)
• Una “comunidad” de Nicaragua

(Llatinoamèrica)

• Ludoétnia, mitjans audiovisuals, diverses
exposicions cedides per la Fundació per la Pau, etc.

• Possibilitat d’adquirir productes de comerç just



Adreça Postal:
La Conreria, 08391 - Tiana

Capacitat màxima: Capacitat màxima: Capacitat màxima: Capacitat màxima: Capacitat màxima: 261 places

Capacitat mínima hivern:Capacitat mínima hivern:Capacitat mínima hivern:Capacitat mínima hivern:Capacitat mínima hivern:
Es pot compartir amb diversos grups;
200 per estar sols

Capacitat mínima estiu:Capacitat mínima estiu:Capacitat mínima estiu:Capacitat mínima estiu:Capacitat mínima estiu:
Es pot compartir amb diversos grups;
200 per estar sols.

Obert tot l’any.

S´ofereix amb servei de pensió completa,
mitja pensió o dormir i esmorzar.

Els caps de setmana també s’ofereix
sense pensió.

Instal·lacions exteriors
Zona d’aparcament de cotxes i
autobusos.

La Conreria disposa de dos camps de
futbol, una pista poliesportiva
(bàsquet, hoquei, handbol, etc.), una
piscina i vestuaris. A més de la zona de
bosc, hi ha un jardí interior.

Legalitzada per la SGJC amb el número: 333

Calefacció Mantes i
llençols

Piscina

Bosc i
esplanades

ExcursionsZona
esportiva

Platja a
7 km

Fitxa tècnica

AutobúsCapella

12 SalesServeis
educatius

Tv i vídeo



Distribució casa

Planta BaixaPlanta BaixaPlanta BaixaPlanta BaixaPlanta Baixa
• Menjadors amb capacitat

per a 300 places
• Sales d’activitats i sala

d’actes per a 400 places
• Capella per a 100 places

Primera plantaPrimera plantaPrimera plantaPrimera plantaPrimera planta
• Dormitori de 12 places
• 3 dormitoris de 18 places
• Dormitori de 6 places

amb bany
• Dormitori de 17 places
• Dormitori de 8 places

amb bany
• Dormitori de 10 places

amb bany
• Bloc sanitari
• Capella per a 250 places
• 7 aules de diferents

tamanys

Segona planta, banda marSegona planta, banda marSegona planta, banda marSegona planta, banda marSegona planta, banda mar
• 8 dormitoris de 12 places
• 2 dormitoris de 6 places

amb bany
• 4 sales
• Bloc sanitari

Segona planta, bandaSegona planta, bandaSegona planta, bandaSegona planta, bandaSegona planta, banda
muntanyamuntanyamuntanyamuntanyamuntanya
• 2 dormitoris de 8 places
• Dormitori de 20 places
• Dormitori de 16 places
• Dormitori de 14 places
• 2 sales
• Bloc sanitari

A peu:
• Font de les Monges: 10'
• Font dels Frares: 20'

Font Better: 30'
• Turó de Matas: 35'
• Turó de Galzeran (passant

pel Turó del Reig): 30'
• Tiana: 35´
• Montgat: 1h
• GR-92:
          1. direcció Nord: La Conreria-

Coll de la Font de Cera:
2h. 15'

2. direcció Sud: La Conreria-
Can Ruti (38')

   - St. Jeroni de la Murtra (1h.
15')

   - Puigcastellar (1h. 40')
   - Montcada (2h. 30').

Amb autocar:
• Barcelona, a 15 km
• Platja de Masnou, a 8 km

Possibles excursions



Distància:
• 15 km de Barcelona

Distància de la casa al poble més proper:Distància de la casa al poble més proper:Distància de la casa al poble més proper:Distància de la casa al poble més proper:Distància de la casa al poble més proper:
• • • • • 4 km de Tiana

Tren:
• • • • • RENFE, Barcelona - Montgat, autobús a Tiana. Després con-

tinuar a peu fins a La Conreria (4 km).

Metro:
• Fins a Sta. Coloma o Badalona i autobús fins a Can Ruti.

Després caminant pel GR-92, fins a La Conreria (45'). Dues
possibilitats:
1. Metro - Línia 1 (vermella), parada Sta. Coloma de

Gramenet. Després autobús B-27 fins a Can Ruti.
2. Metro - Línia 4 (groga), parada Pep Ventura. Després au-

tobús B-26 fins a Can Ruti.
Des de la parada final dels autobusos, cal seguir cap amunt
la mateixa carretera i ja es veuen els senyals vermell i blanc.
No agafar el GR cap a l´esquerra, sinó endavant.

Comunicacions



Cotxe de línia:
• Empresa Sàlix Bus, S.L. (Tel. 93 579 20 91) línia

Sabadell-Mollet, Sant Fost, Conreria, Tiana, Montgat,
Badalona).

Cotxe particular:
• Rda. de Dalt, direcció Besòs. Nus de la Trinitat.

B-20 («pota nord»). Sortida Mollet - Tiana. Agafar la
B-500 direcció Mollet, fins al km 6 (Paratge de La
Conreria).A l’esquerra hi ha l’entrada a la instalació.

• Autopista  A-19 a Montgat, sortida Badalona Nord
direcció Mollet, km 6.



Numància, 149-151
08029 Barcelona
Tel. 93 430 16 06
Fax 93 419 62 68

St. Francesc, 16 2n
43003 Tarragona
Tel. 977 24 99 27
Fax. 977 21 75 86

scv@peretarres.org
www.peretarres.orgwww.peretarres.orgwww.peretarres.orgwww.peretarres.orgwww.peretarres.org

Més de 150 cases de colònies150 cases de colònies150 cases de colònies150 cases de colònies150 cases de colònies

Casals d’estiu, Nadal i Setmana Santaasals d’estiu, Nadal i Setmana Santaasals d’estiu, Nadal i Setmana Santaasals d’estiu, Nadal i Setmana Santaasals d’estiu, Nadal i Setmana Santa

Crèdits de síntesiCrèdits de síntesiCrèdits de síntesiCrèdits de síntesiCrèdits de síntesi

Escoles de naturaEscoles de naturaEscoles de naturaEscoles de naturaEscoles de natura

Escoles del marEscoles del marEscoles del marEscoles del marEscoles del mar

Centre de cooperació i solidaritatCentre de cooperació i solidaritatCentre de cooperació i solidaritatCentre de cooperació i solidaritatCentre de cooperació i solidaritat

Escola del celEscola del celEscola del celEscola del celEscola del cel

Servei d’autocarsServei d’autocarsServei d’autocarsServei d’autocarsServei d’autocars

Gestió de menjadors escolarsmenjadors escolarsmenjadors escolarsmenjadors escolarsmenjadors escolars

AssegurancesAssegurancesAssegurancesAssegurancesAssegurances


