
Nascuda al vessant NW del Montseny, per sobre del 
Muntanyà, la vall i la Riera de Martinet formen part de 
la conca del Besòs com un dels afluents del Congost. 
És un dels racons de més gran interès ecològic tant 
de la mateixa conca com del municipi d’Aiguafreda 
per on hi discorre bona part del seu recorregut, 
compartit amb els municipis de Seva i del Brull. Hi 
destaca l’itinerari de natura, amb plafons explicatius; 
la proximitat al conjunt monumental d’Aiguafreda de 
Dalt, i una riquesa botànica, geològica i paisatgística 
que converteixen la vall en un indret privilegiat.
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Un itinerari natural

AIGUA
FREDA

Protegim i rehabilitem

El massís del Montseny és a la Serralada Prelitoral. Té 
més de 31.000 ha i inclou 18 municipis de les comarques 
del Vallès Oriental, la Selva i Osona, entre els quals 
Aiguafreda. Protegit legalment entre els anys 1977 i 1978, 
també des del 1978 el Montseny forma part de la xarxa 
mundial de reserves de la biosfera de la UNESCO en el 
marc del programa MAB (Man and Biosphere). 

L’any 2008, l’Associació Martinet-Grup de Defensa 
Fluvial d’Aiguafreda va iniciar el projecte d’adopció de la 
riera de Martinet per millorar-la ambientalment i promou-
re’n un ús social responsable. Per això, amb el suport de 
l’Associació Hàbitats-Projecte Rius, es va signar un acord 
d’adopció de la riera amb l’Ajuntament d’Aiguafreda i un 
acord de custòdia del territori amb el propietari de la 
finca El Saüc que es troba en l’àmbit del projecte.

Des d’aleshores, s’han realitzat diverses iniciatives: 
retirada de brossa, restauració de fonts, rehabilitació 
d’elements patrimonials lligats a l’aprofitament de l’aigua, 
creació de recorreguts, senyalització interpretativa, etc. 
En tots els casos, la participació ciutadana i la col·labora-
ció de les institucions, com l’Ajuntament d’Aiguafreda, 
han estat factors decisius per a l’èxit de les actuacions.

AJUNTAMENT 
D’AIGUAFREDA

Per a més informació:

OFICINA D’INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL 
DEL MONTSENY A AIGUAFREDA
p.montseny.aiguafre@diba.cat | Tel 93 844 01 54

AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA
Pl. Ajuntament, 1 08591 Tel. 93 844 22 53
info@aiguafreda.cat | www.aiguafreda.cat 
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Com podem col·laborar en la preservació 
de la Vall de Martinet?

· No allibereu animals exòtics
· Feu fotografies en comptes d’agafar plantes
· Camineu pels senders seyalitzats
· Aviseu a les autoritats si detecteu alguna 
  agressió al medi



Longitud 3,2 km
Durada aproximada 45 min
Dificultat baixa

DADES DE L’ITINERARI:

ITINERARI DE NATURA DE LA RIERA DE MARTINET
Plafó introductori sobre els valors ecològics més 
rellevants de la vall, els seus hàbitats i la flora i fauna.

AMB PÈLS, PLOMES I ESCATES
Plafó informatiu centrat en el poblament faunístic de
la vall, ric i variat.

RESCLOSA
Plafó informatiu centrat en l’aprofitament tradicional 
de l’aigua i la rehabilitació de la resclosa de l’any 2017.

UN BOSC DE BRACET DE LA RIERA
Plafó informatiu centrat en el bosc de ribera i, 
especialment, en la verneda.

S’ESTIMEN EL SOL I EL CALOR
Plafó informatiu centrat en la diversitat ecològica 
lligada als canvis en la humitat i la insolació.
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