
Aiguafreda és la porta d’entrada a la més gran de les 
valls del Montseny de Ponent. Es tracta de la Vall 
d’Avencó, tancada en la seva part nord-oest pels 
cingles de la Serra de l’Arca i delimitada a sud-est per 
l’altiplà de la Calma, del qual en davallen torrents 
formant fondalades engorjades i pregones. La Riera 
d’Avencó, que neix a Collformic i desguassa al Congost 
a l’alçada d’Aiguafreda després de 13 km de recorregut, 
és l’eix vertebrador d’aquest espai natural.
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Vall d’Avencó

UN COMPENDI DE RIQUESES NATURALS
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L’atractiu del paisatge
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El bosc de ribera

A la vall hi destaca l’exuberant bosc de ribera, configurat per 

vernedes, hàbitat que acull fenòmens botànics genuïns 

d’Avencó. Les fagedes dels vessants obacs de la Calma, entre 

els 1.000 i 1.200 metres d’altitud són l’origen de faigs al fons 

de la vall, situats entre els 400 i els 500 metres en un hàbitat 

més propi de l’alzinar mediterrani. Les fages (el fruit i llavor del 

faig) arriben a través de les torrenteres que davallen de la 

Calma a la Riera d’Avencó, on troben un ambient fresc i humit 

en les vernedes que colonitzen la ribera.

El microclima que creen els verns, que poden assolir els 40

metres d’alçada, propicia que algunes d’aquestes fages hi trobin 

l’ambient idoni per arrelar i donin com a resultat nous arbres. 

Aquests faigs, que no poden assolir grans alçades pel fet que 

només poden sobreviure al rigor de l’estiu dins d’aquest hàbitat, 

es troben a escassos metres d’alzines, pins blancs i sureres, 
arbres que conformen la típica vegetació de muntanya medite-

rrània de les parts baixes i mitjanes de la Vall d’Avencó.

Els faigs de la Calma 
escampen les llavors

Les fages són 
transportades 
al fons de la vall

Nous faigs creixen 
gràcies al microclima 
que creen els verns
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De la descoberta  de la Vall  fins avui

A finals del segle XIX, les comunicacions per carretera
primer i per tren després van afavorir el descobriment 
del Montseny pels excursionistes. Sovint vinculats amb 
el catalanisme polític i la voluntat d’afermar la identitat 
del país, mitjançant la difusió científica i literària dels 
seus valors. Entre els que van visitar Avencó, la Calma i 
el Montseny de Ponent hi trobem Joan Maragall, Josep 
Pijoan, Lluís Millet, Amadeu Vives, Lluís Via, Santiago 
Rusiñol, Ramon Casas, els primers cantaires de l’Orfeó 
Català, Artur Osona, Joan Coromines, i molts altres 
prohoms de la cultura catalana.

El Turó de Tagamanent, accessible a través del GR5 
des d'Aiguafreda, també va ser una destinació clàssica 
de l'excursionisme. Actualment, la Vall d'Avencó 
segueix essent un punt de descoberta del Montseny en 
general i de l'entorn d'Aiguafreda en particular. 

que són el testimoni de l’equipament hidràulic en forma 
de molins, fargues i regadius que també es documenten 
des de l’Edat Mitjana; els coneguts Pous de Glaç del mas 
Avencó dels segles XVII-XVIII; així com terrasses i parets 
de pedra seva, antigues explotacions mineres, forns de 
calç i carboneres, etc. Actualment, la Vall d’Avencó acull 
un dels veïnats de la població d’Aiguafreda i segueix 
actuant com un dels accessos naturals al massís del 
Montseny, tal com ho ha estat durant molts segles.

Una vall amb presència humana
des d’antic

La Vall d’Avencó reprodueix, a petita escala, el tret
que caracteritza el Montseny en general: la profunda
imbricació entre l’entorn natural i les societats
humanes que, al llarg de la història, hi han fet vida i 
aprofitat els seus recursos. En són testimoni els monu-
ments megalítics de la Serra de l’Arca al nord de la vall; 
les ermites romàniques de Sant Salvador d’Avencó i de 
Sant Miquel de Canyelles, relacionades amb assenta-
ments documentats entre els segles IX-XII, època en 
què la Vall d’Avencó era coneguda com la “Vall Gran” 
(Valle Magna, en llatí); les rescloses i regs 
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Ermita romànica de Sant Miquel de Canyelles. S. XII

 Sant Salvador d'Avencó
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Un laboratori geològic

La conca de la Riera d’Avencó

La Vall d’Avencó presenta punts d’interès geològic de 
primer ordre, que la converteixen en visita obligada 
per a estudiosos i especialistes en aquest terreny. La 
seva espectacular fesomia en forma de V encaixada 
presenta, entre altres atractius, els següents punts 
d’interès:

1) La configuració morfològica de la capçalera de la vall és

deguda a un fenomen conegut com de ‘captació d’aigües’

entre dues conques. La capçalera de la Riera d’Avencó, que

neix a Collformic i Font de Faig i que davalla en sentit SE-NW,

fa un gir sobtat de 90º just a sota el Brull i adopta una direcció

NE-SW. Gràcies a l’acció erosiva dels cursos de l’antiga 

capçalera de la vall, que quedava tancada pel Serrat de 

Serradussà, el riu va arribar a enllaçar amb el curs alt de 

l’actual riu que discorria per l’altra banda del serrat “captant” 

les aigües que anaven en direcció a la Plana de Vic

i provocant aquest gir sobtat. Per la seva claredat, ha estat 

citat repetidament com a exemple d’aquest fenomen esdevin-

gut després de milers d’anys d’acció erosiva fluvial.

2) La Vall d’Avencó és el punt de trobada de dues unitats 

geològiques destacades: el sòcol paleozoic de les serralades 

costaneres catalanes i la cobertora mesozoica-cenozoica de la 

Conca de l’Ebre. El contacte és visible a l’anomenada “Discor-

dança del Brull-Picamena”, visible a la carretera del Brull a 

Collformic. És un dels exemples més emblemàtics d’aquestes 

estructures per la seva accessibilitat, fet que la converteix en un 

bon recurs didàctic molt visitat per escolars i científics. 

3) La filtració d’aigües que es dóna al curs baix del riu, al barri 

d’Avencó, on la pèrdua de drenatge és deguda a un engolidor a 

la llera que fa aflorar les aigües 10 km enllà, en una surgència 

propera al curs del Tenes a l’alçada del Rieral de Bigues.

Un compendi d’hàbitats vegetals

La configuració de la vall, la seva orientació i la diferèn-
cia altitudinal entre les capçaleres dels torrents i la Riera 
d’Avencó condicionen una gran diversitat botànica que 
permet l’existència, de manera ben pròxima, d’hàbitats 
típicament mediterranis al costat d’altres de caracterís-
tiques centreeuropees.

El costat solell de la vall, encarat a SE, presenta una 
vegetació mediterrània amb alzinars de terra baixa 
alternats amb pinedes de pi blanc i pi pinyer, acompan-
yats de bruguerars i matollars propis de contrades 
seques. Cal destacar, per sobre del Pont de la Bisbal, 
una comunitat d’alzines sureres amb molts exemplars 
que encara presenten la part inferior del tronc amb 
l'escorça pelada. Es tracta d'una explotació tradicional 
que va perviure fins la segona meitat del segle XX.

Per contra, el vessant 
obac es troba modelat 
per les profundes barran-
cades que provenen de la 
Calma. Els seus vessants 
estan exposats a tot tipus 
d’orientacions, però, 
encarat principalment a 
Nord, aporta una gran 
varietat d’hàbitats 
vegetals que van des de 
l’alzinar de muntanya fins 
a rouredes i fagedes.

La conca de la Riera d’Avencó cobreix una superfície de 
més de 35 km2 i recull les aigües que davallen de Collfor-
mic i les que baixen abruptament dels contraforts del Pla 
de la Calma. És també, com tot el massís del Montseny, 
un espai d’una biodiversitat extraordinària, fruit del seu 
emplaçament, orografia i ventall de microclimes que s’hi 
donen. Tal diversitat permetria parlar, de fet, de les Valls 
d’Avencó, en plural. La Vall d’Avencó es troba dins del 
Parc Natural del Montseny i dins de l’àmbit que defineix 
el massís com a Reserva de la Biosfera de la Unesco.
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① El riu provinent de Collformic 
       baixava en direcció a la plana 

② El serrat de Serradussà estava 
enllaçat amb la Serra de l’Arca 

③ La Riera d’Avencó va erosionar 
       el serrat que tancava la vall 

④ I va acabar enllaçant amb el riu  
       de l’altre vessant “captant“ les  
       seves aigües i provocant un  
       angle de 90° en el curs del riu.  
       Canviava la geomorfologia de la vall. 
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