PATRIMONI

Un símbol
Per a moltes persones d’Aiguafreda i dels pobles veïns, Aiguafreda de Dalt té un valor simbòlic pel fet de representar l’origen
històric de la contrada. Cal esmentar, també, la tradició local
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lligada al Sant Crist que, des de l’any 1608, s’allotja a l’interior de

El projecte
de recuperació
d’Aiguafreda
de Dalt

l’església. La imatge es davalla a pes de braços fins a Aiguafreda el matí de Divendres Sant i es retorna a Aiguafreda de Dalt
per l’Ascensió, quan s’hi fa l’aplec.

L’any 2014 va començar el
projecte de retornar al conjunt
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monumental d’Aiguafreda de
Dalt la dignitat que mereix la
seva llarga història.
Liderat per l’Ajuntament
d’Aiguafreda, aquest projecte
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posada en valor com a recurs
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dels altres atractius naturals,
culturals o paisatgístics de
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cultural, educatiu i turístic.
El projecte inclou la valorització
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El 5 d’agost de l’any 898, el bisbe Gotmar d’Osona, a
precs de l’abadessa Emma, filla del comte Guifre el Pelós,
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va consagrar l’església de Sant Martí. El temple fou el

l’entorn, inclosos en el Parc
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Natural del Montseny.

centre de la parròquia d’Aiguafreda fins que, a finals del
segle XIX, fou substituïda per l’església de Santa Maria
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construïda a la vall del Congost, al veïnat de les Ferreries,
que aleshores passà a anomenar-se Aiguafreda i esde-
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vingué el nucli urbà actual.
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La cova-cripta de Sant Martí
La cova-cripta oberta en la tosquera
en què s’alça l’església de Sant Martí
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El conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt està catalogat com a Bé

d’Aiguafreda té un valor històric

Cultural d’Interès Local. El formen

excepcional. La cavitat actual conté

actualment: l’església (s. IX-XVIII),

diferents enterraments i els treballs

la cova-cripta (s. VII-X), la rectoria

arqueològics recents han detectat

(s. XV-XVIII), el clos del cementiri

altres tombes que l’extracció moderna

(s. XII-XVIII) i el comunidor (s. XVIII),

de travertí va deixar a l’aire lliure.

així com les terrasses de conreu

Es tracta d’enterraments de l’Alta Edat

situades al seu entorn.
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castell i dolmen de Cruïlles

Mitjana que, segurament, estaven

Punt de partida!

relacionats amb una església i un

La visita a Aiguafreda de Dalt és una veritable capbussa-

assentament camperol que ja existien

da en més de 1.100 anys d’història i patrimoni. La seva

l’any 898, en el moment de la consa-

situació a les portes del Parc Natural del Montseny, a més,
la converteix en un punt de partida ideal per nombroses

gració del temple parroquial sobre la
tosquera.

Esment d'Aiguafreda (Aquafrigida)
en l'acta de consagració del 898.

caminades i excursions (cap al Brull, els dòlmens de la
Serra de l’Arca, la Riera de Martinet, les Pinedes, etc).

