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PR-C 200Aiguafreda 
de Dalt

Parc Natural del Montseny
Reserva de la Biosfera

EXCURSIONS
SENYALITZADES



Des del 
Punt d’Infor-
mació d’Ai-
guafreda, el 
sender s’en-
fila pel carrer 
d’Avencó. Al 
cap de 100 m 
deixem a l’es-
querra l’ermi-

ta romànica de Sant Salvador d’A vencó 1 , cons-
truïda amb pedra sorrenca el segle xii, restaurada i 
reoberta al culte el 1967.

Geologia i vegetació de l’entorn 

Si fem un cop d’ull al perfil geològic de la zona po-
drem entendre els contrastos de relleu, que queden 
reflectits també en la vegetació i en els materials de 
les construccions locals.

Si ens fixem en les roques, observarem alternança 
de capes dures (calcàries) amb capes de roques 
més toves (argiles rogenques, margues i gresos).  
A la banda de la riera d’Avencó trobem esquistos i 
pissarres, que són explotats a les pedreres que hi ha 
en aquesta zona.



La vegetació que predomina a les vessants de so-
lana són els boscos mixtos d’alzina, pi blanc i pi pi-
nyer. A cotes més altes i a les obagues, on la se-
quedat no és tan acusada, es desenvolupa un bosc 
d’alzines i roures. Trobem comunitats rupícoles als  
afloraments rocosos de les capçaleres i talussos. Al 
peu de les rieres que solquen les valls profundes i 
frescals, la humitat permet el desenvolupament de 
vernedes.

Seguim la pista vorejant la riera d’Avencó fins aga-
far el trencall a l’esquerra que ens porta fins a l’al-
berg de joventut de la Casanova de Sant Miquel 2 . 
Deixem  l’alberg a mà esquerra i gairebé a dalt de la 
vall d’Avencó ens trobem un trencall a l’esquerra que 
ens porta a l’ermita de Sant Miquel de Canyelles 3   
(280 m). Al sender d’accés trobem un petit refugi de 
pedra conegut com la barraca de Sant Miquel.

Sant Miquel de Canyelles

La construcció d’aquesta ermita amagada es remun-
ta al segle xii. L’ermita, fora de culte actualment, és 
abraçada per un dens alzinar.

Seguint la pista principal trobem un enllaç a la font 
del Saní (780 m) i poc després arribem a Can Serra 
de l’Arca 4 , punt de confluència amb el sender GR 2.



Can Serra de l’Arca

En aquest indret trobem les runes del que havia estat 
una de les cases més boniques dels entorns, en-
voltada d’unes vistes no menys espectaculars sobre 
la vall d’Avencó, la vessant oest del Montseny i els 
cingles de Bertí.

Pugem per la pista fins que trobem un corriol a l’es-
querra que ens porta a Casanoves 5 , masia que ens 
ofereix unes boniques vistes de la vall del Congost a 
través de les seves finestres enrunades. Ens trobem 
amb l’enllaç d’una altra pista i girem a la dreta. Tenim 
l’opció de visitar el dolmen de Cruïlles 6  (50 m).

Dolmen de Cruïlles

En aquest dolmen del període calcolític (2500 a  
1500 aC) es van trobar restes òssies, ceràmica i dis-
cos d’ossos perforats com si fossin peces d’un co-
llaret. El seu túmul era format per dues lloses laterals 
i una de capçalera, ara desapareguda. 

Seguint la pista que es fa una mica més estreta tro-
bem la font Fresca 7 , un racó ombrívol per des-
cansar abans d’arribar a Aiguafreda de Dalt 8 . En 
aquest bell indret s’observen unes espectaculars 
vistes de la vall de la riera de Martinet. 



Aiguafreda de Dalt

Aquesta església fou fundada per l’abadessa Emma 
i consagrada pel bisbe Gotmar l’any 898 amb el nom 
de Sant Martí del Congost.

L’església actual data del segle xii i forma un mateix 
conjunt amb la rectoria. Exteriorment no és visible  el 
seu estil romànic, ja que està voltada per murs i con-
traforts que reforcen els seus fonaments de pedra 
tosca. Sota l’església hi ha una cova o cripta on hi 
ha vestigis d’enterraments, probablement d’èpoques 
romanocristianes i visigòtiques. A l’entorn trobem una 
font, un cementiri i un comunidor amb una creu.

Deixem Aiguafreda de Dalt a l’esquerra i baixem per 
la pista que deixa l’antic cementiri a mà dreta. Creua-
rem la riera de Martinet per l’Afrau 9 , un antic molí, 
on actualment viu un pintor on hi exposa la seva obra. 
Seguint la pista haurem d’estar atents per agafar el 
corriol que baixa a la riera de Martinet, a l’esquerra, 
que ens porta fins al gorg de la Sort 10 .



Gorg de la Sort

La riera de Martinet serpenteja fins al riu Congost 
sobre una llera rocosa i modelada pel pas de l’aigua, 
creant racons d’una bellesa especial, com ara el gorg 
de la Sort. Cal destacar el treball de les asso ciacions 
locals i la participació veïnal en la bona conservació 
d’aquesta riera i de la verneda que l’acompanya. 

Si seguim el corriol trobarem un l’enllaç a una antiga 
resclosa i arribarem a la font dels Enamorats 11 . Des 
de la font surt l’itinerari de la riera de Martinet. Retor-
narem a l’inici tot seguint la caretera N-152a.



Com arribar-hi

En cotxe

Per la C-17, sortida Aiguafreda

En transport públic

Autobús: 
– Línia regular Barcelona-Vic: www.sagales.com

Tren: Renfe
– Línia R3 de rodalies, estació Sant Martí de Cen-
telles. S’han de caminar 500 m pel traçat del GR 5 
fins a l’inici de l’itinerari.

Equipaments i serveis més propers

Punt d’Informació d’Aiguafreda
Parc de la Carretera, s/n 
Tel. 938 440 154
A/e: p.montseny.aiguafre@diba.cat

Alberg de Joventut Casanova de Sant Miquel
Pista forestal d’Aiguafreda - el Brull (riera  
de l’Avencó), a 4 km d’Aiguafreda
Tel. 937 445 450
A/e: p.montseny.casanova@diba.cat

Consulteu-ne els horaris a http://parcs.diba.cat

Oficina del Parc Natural del Montseny
Masia Mariona
Ctra. 5119, km 2,5
Mosqueroles 
08470 Fogars de Montclús
Tel. 938 475 102
A/e: p.montseny@diba.cat
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Distància: 16.100 m 

Durada: 4 h 30 min

Excursió apta per a tot tipus de públic. L’itinerari 
transcorre per pistes i corriols, i està senyalitzat 
com a sender de petit recorregut (blanc i groc, 
PR-C 200  ).

Cal portar calçat adequat i aigua, i recomanem 
portar prismàtics. Per tal de protegir les pobla-
cions  de fauna autòctona, està prohibit alliberar 
animals de companyia o foranis que  les puguin 
desplaçar del seu hàbitat. 

Podeu fer arribar els vostres suggeriments i les 
incidències sobre l’itinerari al web del Parc Natural 
del Montseny <parcs.diba.cat/web/montseny>.

km

PR-C 200Aiguafreda 
de Dalt

Inici de l’itinerari

Fita d’inici
400 m

Fita d’inici
400 m

Casanova de 
Sant Miquel

497 m

Can Serra 
de l’Arca

662 m

Dolmen de
Cruïlles
700 m Aiguafreda

de Dalt
580 m

l’Afrau
520 m Font dels

Enamorats
438 m

1 h 5 min
4.600 m

2 h 10 min
7.700 m

2 h 35 min
9.300 m

3 h
11.400 m

3 h 35 min
12.100 m

4 h
14.100 m

4 h 30 min
16.100 m

Al codi QR 
trobareu més 
informació sobre 
aquesta excursió

Parc Natural del Montseny
Reserva de la Biosfera

EXCURSIONS
SENYALITZADES

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savasso-
na, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i 
l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc 
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc 
Agra ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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Distància: 16.100 m 

Durada: 4 h 30 min

Excursió apta per a tot tipus de públic. L’itinerari 
transcorre per pistes i corriols, i està senyalitzat 
com a sender de petit recorregut (blanc i groc, 
PR-C 200  ).

Cal portar calçat adequat i aigua, i recomanem 
portar prismàtics. Per tal de protegir les pobla-
cions  de fauna autòctona, està prohibit alliberar 
animals de companyia o foranis que  les puguin 
desplaçar del seu hàbitat. 

Podeu fer arribar els vostres suggeriments i les 
incidències sobre l’itinerari al web del Parc Natural 
del Montseny <parcs.diba.cat/web/montseny>.
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