
Sóc l’Àngel 
d’Aiguafreda de Dalt 
i us acompanyaré en 
aquesta aventura!

DESCOBRIM EL NOSTRE 
PATRIMONI Una guia feta pels

Aiguafreda de Dalt
Pol Romero Merchan

infants d’Aiguafreda
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Presentació del 
consell d’infants

Presentació de 
l’alcalde d’Aiguafreda

Som els representats del Consell d’Infants d’Aiguafreda del curs 2016/2017. El Consell és 
un òrgan de participació de l’Ajuntament d’Aiguafreda on hi ha uns representants dels nens i 
nenes de 5è i 6è de Primària escollits pels nostres companys de l’Escola “La Muntanya”. 

Isaac Alexandre Diaz, Bruno Emde Roger, Queralt Galbany Blanch, Martina López Olivés, 
Bernat Pons Mir, Helena Puig Cruells, Pol Romero Merchan, Lucía Trillo Chillarón.

Ja fa sis anys que vàrem constituir el primer Consell d’Infants Municipal pensant que era 
interessant promoure l’actitud democràtica en els més joves, rebre les seves opinions 
i debatre, amb ells, tot allò que hauríem de fer per tenir un poble millor. A la vista dels 
resultats obtinguts, considero que va ésser molt encertada una iniciativa que porta aire 
fresc amb noves idees a l’Ajuntament, mentre fomenta l’estima del jovent cap el poble i 
els valors democràtics i socials de les noves generacions.

Les reunions que he mantingut amb els membres del Consell Infantil Municipal han 
estat, per a mi, agradables i sorprenentment útils les aportacions que han fet els seus 
membres. Em plau presentar-vos un excel·lent treball que han dut a terme sobre el 
nostre patrimoni. Estic segur que us interessarà i que us aportarà, segurament, algun 
detall del nostre poble que encara desconeixeu.

Aprofito per agrair públicament la bona tasca feta pels autors d’aquesta guia i el bon 
fer dels membres dels successius Consells d’Infantils. També agraeixo la bona feina de 
l’Escola la Muntanya i de les tècniques i tècnics municipals de les regidories de Joventut, 
Educació, Cultura i Patrimoni, que els han acompanyat en aquesta tasca.

Moltes gràcies.

Joan Vila Matabacas. Alcalde d’Aiguafreda.

A través del Consell, aportem 
idees per millorar el poble i donem 
opinions sobre allò que ens afecta 
com habitants d’Aiguafreda. Els 
membres del Consell hem coordinat 
l’elaboració d’aquesta guia perquè 
ens ha semblat que era una bona 
idea per apropar-nos al patrimoni i a 
l’entorn del nostre poble.

Esperem que la guia us resulti molt 
divertida i que gaudiu molt fent 
activitats i excursions pel nostre 
patrimoni amb la vostra família!
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01 02
Aiguafreda, 
país de 
dòlmens

Aiguafreda de Dalt
Un dolmen és una construcció prehistòrica del període 
Neolític. El seu nom vol dir “Taula de Pedra” en llengua 
bretona, ja que la seva forma recorda les taules: 
algunes roques dretes i una altra estirada sobre seu. 
Els dòlmens eren llocs d’enterrament prehistòrics en 
què el mort es dipositava en el seu interior i després 
tota l’estructura era recoberta per una pila de pedres 
o terra, anomenada túmul. El dòlmens més antics 
tenen una antiguitat de 7.000 anys. 

Escampats per la Serra de l’Arca, entre Aiguafreda 
i el Brull, hi ha un bon grapat de dòlmens. Els més 
coneguts són el de Cruïlles i el de la Serra de l’Arca. 
També n’hi ha a l’altre costat del riu Congost, a Sant 
Martí de Centelles.

Aiguafreda de Dalt és un conjunt 
monumental que està format per l’església 
de Sant Martí, la cova-cripta, la rectoria, 
el pati de l’antic cementiri i un comunidor. 
En aquest indret va començar la història 
d’Aiguafreda. Els documents escrits més 
antics comencen l’any 898, tot i que els 
arqueòlegs han trobat que des del segle VI 
el lloc estava ocupat.

Aiguafreda de Dalt va ser la parròquia 
del nostre poble fins al segle XIX, quan 
la seva església fou substituïda per la 
de Santa Maria, situada a l’actual nucli 
urbà d’Aiguafreda. A les parròquies la 
gent hi duia els nadons a batejar, hi feia 
la comunió, s’hi casava i, quan es moria, 
s’enterrava en el seu cementiri. Els primers 
enterraments trobats a Aiguafreda de Dalt 
són del segle VI.

Un cop l’any, a Aiguafreda, s’hi celebra un 
aplec entorn de la figura del Sant Crist, molt 
venerat pels veïns d’Aiguafreda.

Des de fa milers 
d’anys, els 

dòlmens s’amaguen 
pels boscos 

d’Aiguafreda! Estic amagat 
en algun lloc 

d’Aiguafreda de 
Dalt. Em podràs 

trobar?
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El Parc 
Natural del 
Montseny
Aiguafreda és un municipi situat dins del Parc 
Natural del Montseny, un territori protegit per 
la seva riquesa natural (flora, fauna, aigües,  
patrimoni construït, etc.). El nostre poble està 
situat al seu extrem oest, entre la muntanya i la 
vall del riu Congost, al qual van a parar les rieres 
de Martinet i d’Avencó. Totes dues tenen bonics 
gorgs, cascades i llocs per banyar-se o passejar.

Des del poble hi ha molts camins per endinsar-
se dins del Parc Natural. Alguns són PR (Camins 
de Petit Recorregut) i altres GR (Camins de Gran 
Recorregut). Els GR permeten arribar fins a altres 
indrets de Catalunya i d’Europa.

La capella de Sant Salvador es 
documenta per primera vegada 
l’any 1154. És una petita ermita de 
pedra vermellosa situada al barri 
d’Avencó del poble d’Aiguafreda. 
No és molt gran, té un absis 
quadrat a la banda del Montseny, 
un petit campanar dit “de cadireta” 
i dues portes, la més antiga 
tapiada. L’any 1936 va quedar molt 
afectada per la Guerra Civil, però 
es va restaurar i es va tornar a 
obrir l’any 1967.

Antigament, la capella estava 
envoltada de vinyes i horts, però 
avui dia hi ha crescut un barri 
sencer. A la primera setmana 
d’agost s’hi celebra un aplec.

Has fet 
alguna excursió 
al Montseny des 

d’Aiguafreda?

El pati de 
l’ermita és un 
lloc molt bonic 

per fer activitats 
amb la família i 

els amics!04
Ermita de Sant 
Salvador d’Avencó
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Ermita de Sant 
Miquel de Canyelles

El lloc de Canyelles es documenta 
per escrit al segle IX. No se 
sap sap si la capella ja existia 
aleshores o es va construir com 
la de Sant Salvador, durant el 
segle XII, ja que totes dues són 
molt semblants. Es troba a 595 
metres d’altitud, mig amagada 
enmig del bosc a la vall d’Avencó. 
S’hi arriba per un corriol que surt 
de la Casanova de Sant Miquel.

El dia 8 de maig, dia de l’Aparició 
de l’Arcàngel Sant Miquel, s’hi 
celebrava antigament un aplec. 
L’any 1701 ja es feia.

Durant l’estiu, la 
capella està plena 

de ratpenats. 
T’atreveixes a 

anar-hi? 06 Gorg de l’Olla (Riera de Martinet)

La Riera de Martinet es troba al nord 
d’Aiguafreda, dins el Parc Natural del 
Montseny, i desemboca al riu Congost. Al 
llarg de la riera es troben salts d’aigua i 
gorgs. El Gorg de l’Olla és un d’aquests, no 
gaire profund, ubicat entre l’antic molí de la 
Frau i Aiguafreda de Dalt. El Gorg de l’Olla 
està rodejat de vegetació de ribera i de bosc 
mediterrani.

Es pot arribar al Gorg de l’Olla per un camí 
que comença a la Font del Enamorats i 
s’enfila a poc a poc muntanya amunt. 
Una creença popular diu que si passes el 
pont de fusta que hi ha amb els ulls tancats, 
els teus desitjos es poden fer realitat, ja que 
el Gorg és màgic.

Ja has demanat 
el teu desig 

creuant per sobre 
el pont? 



10 11

Originat en una petita torre (“torruella”) del segle XII, el Castell de Cruïlles es va convertir en 
la residència de la família Cruïlles, que van ser els senyors d’Aiguafreda a l’Edat Mitjana. L’any 
1577, el rei Felip II va donar als Cruïlles la categoria de barons i Aiguafreda es va convertir en 
una baronia, territori on els Cruïlles tenien el dret de jutjar i castigar la gent. Llavors, diferents 
famílies van ser senyores del castell.  

Amb els anys, el castell es va convertir en una masia que es va anar enrunant 
fins que els seus actuals propietaris el van reconstruir. Com que va 
ser un castell, està protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Els Cruïlles 
(creus blanques 

sobre fons vermell) 
i els Pignatelli 
(3 gerres sobre 

fons groc)

L’escut 
d’Aiguafreda està 
format pels escuts 
de dues famílies 

que van posseir el 
castell.

07 Castell de Cruïlles

El Carrer Major és el carrer principal del 
poble d’Aiguafreda. Està orientat de nord a 
sud i antigament era el camí de carro que 
connectava Granollers i Vic. El carrer s’inicia a 
la Plaça de l’Ajuntament, passa per la Plaça 
Major i acaba a la placeta de la Rectoria, des 
d’on continua amb el nom de Carrer del Pont. 
El Carrer del Pont es diu així perquè abans 
connectava directament amb el Pont de l’Abella.

Les cases més antigues del Carrer Major són 
dels segles XVII i XVIII i algunes tenen escuts o 
dates de construcció esculpits en els portals. 
Aquestes cases són les més antigues del nucli 
urbà d’Aiguafreda i són del temps en què el 
poble es deia Les Ferreries. Aquest nom el tenia 
perquè al mateix Carrer Major, a la cantonada 
amb la Plaça Major, hi havia un ferrer.

Animeu-vos a 
trobar els escuts 

i dates dels 
portals del 

Carrer Major!08
Carrer
Major
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El gorg es troba a la Vall d’Avencó, una de les més 
grans del Montseny, per on discorre la riera d’Avencó, 
que neix a Collformic i desemboca al riu Congost. El 
nom de la vall era “Vallmanya” a l’Edat Mitjana, de “vall 
magna” o vall gran.

El Gorg de l’Olla és un dels molts gorgs que hi ha i 
durant l’estiu és ple de banyistes que aprofiten per 
refrescar-se a les seves petites “piscines” naturals, 
aprofitant la frescor i profunditat de l’aigua. 
Aquestes “piscines” són les olles que donen 
nom a molts gorgs.

Si vas al gorg 
durant l’estiu no et 
descuidis el banyador, 
però si hi vas durant 

l’hivern no et 
descuidis l’abric!

09 Gorg de l’Olla (Riera d’Avencó) 10 La Llobeta

La Llobeta és un conjunt 
d’edificis construïts a partir 
d’una antiga masoveria 
d’origen medieval. 

L’any 1904 s’hi va aixecar una 
capella i l’any 1906 una casa 
d’estiueig d’estil modernista 
amb uns grans jardins. 
Després de la Guerra Civil 
de 1936-1939, la casa va 
ser cedida a les Germanes 
Missioneres de Natzaret i es 
va transformar en convent.

Avui, ha perdut aquest ús 
espiritual i s’ha convertit en 
una casa de colònies.

A la façana de 
la casa hi ha un 
gran rellotge amb 
un drac, decorat 

amb flors i el propi 
nom de la casa 

escrit.
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Les Escoles 
Velles

Les antigues escoles públiques d’Aiguafreda es van 
començar a construir a la dècada de 1920 i es van 
inaugurar l’any 1931. L’edifici és d’estil noucentista. 
Presenta una part central destinada als mestres i dues 
de laterals per a les aules de nens i nenes. A l’interior 
del solar té el pati per a l’esbarjo.

L’escola va funcionar fins que la seva activitat es va 
traslladar a la nova escola “La Muntanya”.

La Font
dels Balços
S’arriba a la font pel camí que comença al 
camí de l’Aregall, a la vora del cementiri. 

Situada en un espadat deixat per una 
antiga pedrera, una bona alzina ens mostra 
el seu emplaçament.

Fins a tres 
generacions 

d’aiguafredencs i 
aiguafredenques 
van estudiar en 
aquestes escoles!

12
Les fonts 
d’Aiguafreda

Si vols aigua ben 
fresca a la font 
has d’anar i a 

Aiguafreda n’hi ha 
moltes per triar!
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La Font
dels Enamorats
Queda al costat de la riera de Martinet, en 
el punt on comença la carretera que va 
cap a Aiguafreda de Dalt. Un mosaic amb 
un poema hi diu: 

“La parella enamorada
que els plau anar acostats
per a ells la font mes preuada
és la font dels Enamorats”.

La Font
del Pontasco
Es troba al costat de la Carretera de Ribes, 
just al davant del final del Carrer Major 
en direcció a Vic. Rep el seu nom d’un 
edifici desaparegut que es deia “Portazgo”, 
conegut popularment com el Pontasco.

La Font de 
l’Abadessa Emma
Situada dins el pati de l’església 
d’Aiguafreda de Dalt, és una antiga font 
que es va refer l’any 1998 amb motiu de 
la celebració dels 1100 anys del conjunt 
monumental. L’Abadessa Emma era la filla 
del comte Guifré el Pelós que, l’any 898, va 
fer construir la primera església de Sant 
Martí d’Aiguafreda.

Les altres fonts 
d’Aiguafreda
A part d’aquestes. Aiguafreda té altres 
fons, com la Font del Lleó, la Font de la 
Gallina o la Font de l’Escàcia, que a poc a 
poc es van restaurant per a què la gent hi 
pugui anar a gaudir-ne. Totes formen part 
del nostre patrimoni.
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Els Circuits 
d’Orientació 
d’Aiguafreda
L’Orientació Esportiva és un esport 
que va néixer als països escandinaus 
i que ha tingut un fort arrelament 
a Catalunya en els últims anys. 
Aiguafreda disposa de dos circuits 
d’orientació esportiva en el seu terme 
municipal: un al voltant d’Aiguafreda 
de Dalt i un altre més a prop del nucli 
urbà. Tots dos són una bona ocasió 
per conèixer el nostre patrimoni 
mentre es fa esport a l’aire lliure. 
Només cal adquirir un plànol a 
l’Ajuntament o a l’Oficina de Turisme i 
començar a caminar!

Més informació
Podeu trobar aquests materials i altres informacions a l’Oficina de Turisme 
(caps de setmana i festius) o a l’Ajuntament d’Aiguafreda.
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el Castell de Cruïlles

EL PODER FEUDAL A AIGUAFREDA

..............................................................

..............................................................

La baronia d’Aiguafreda-Cruïlles

AIGUA
FREDA

El municipi d’Aiguafreda rep el nom de l’antic vilar 

d’“Aquafrigida”, documentat l’any 898, l’emplaçament del 

qual fou ocupat a partir dels segles XI-XII per una torre. 

Aquesta, amb el temps, esdevingué “domus” o casal 

fortificat. Els senyors del casal foren inicialment els 

Aiguafreda, que prengueren el nom del lloc i van emparen-

tar després amb els Cruïlles. L’any 1577, els Cruïlles reberen 

del rei Felip II la categoria de barons, és a dir, senyors amb 

dres jurisdiccionals de jutjar i castigar. Aleshores, la 

“domus” esdevingué castell i el seu terme, baronia.
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És a partir del segle XVI que es comença a bastir un veïnat 

amb serveis per als passavolants del camí ral de Barcelona 

a Vic (els actuals trams inicials dels carrers Major i del pont 

i la Plaça Major): una ferreria, un hostal, una carnisseria, un 

altre hostal, cases de sabaters, mestres de cases, fusters, 

paraires de panys de llana i lli, pagesos... A finals del segle 

XVII, el veïnat, anomenat de les Ferreries, ja s’havia fet 

prou gran perquè s’hi construís una església dedicada a la 

Mare de Déu de la Concepció (1678).

una passejada 
per Aiguafreda

CONEGUEM EL NUCLI URBÀ

..........................................................

..........................................................

Origen del poble

AIGUA
FREDA

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, 

va consagrar l’església de Sant Martí. El temple fou el 

centre de la parròquia d’Aiguafreda fins que, a finals del 

segle XIX, fou substituïda per l’església de Santa Maria 

construïda a la vall del Congost, al veïnat de les Ferreries, 

que aleshores passà a anomenar-se Aiguafreda i esde-

vingué el nucli urbà actual.
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Aiguafreda  de Dalt

SANT MARTÍ DEL CONGOST

..........................................................

..........................................................

El bressol d’Aiguafreda

AIGUA
FREDA

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

..........................................................

..........................................................

L’atractiu del paisatge

AIGUA
FREDA

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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la Vall de Martinet

UN INDRET PELS SENTITS

............................................................................

............................................................................

Un itinerari natural

AIGUA
FREDA
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AIGUA
FREDA

La Serra de l'Arca (878 m) està situada entre els municipis 
d’Aiguafreda (Vallès Oriental) i del Brull (Osona). La serra va 
rebre el nom dels monuments megalítics o “arques” que es 
concentren en aquest sector. L'existència de sepulcres 
megalítics al Montseny ja era coneguda des del segle XIX. 
Els de la Serra de l’Arca van ser descoberts i excavats per 
primera vegada a principis del segle XX (1914-1932), per part 
d’estudiosos locals com Mn. Fortià Solà o el Centre Excur-
sionista de Vic de la mà de Mn. Josep Gudiol. Bona part de 
les troballes es troben al Museu Episcopal de Vic.

els dòlmens
de la Serra de l’Arca

TESTIMONIS DE LA 
PREHISTÒRIA A AIGUAFREDA

...........................................................

...........................................................

Al segles IX-X, la vall d’Avencó rebia el significatiu nom 
llatí de “Valle Magna”, això és, Vallmanya o “Vall Gran”. 
Aviat, però, va adoptar el d’Avencó (“Avenchone”), tal com 
es deia l’assentament camperol que el 898 s’incorporà a la 
parròquia de Sant Martí d’Aiguafreda. 
La vall és una de les demarcacions històriques del terme 
d’Aiguafreda i, en forma de masies a les parts altes o 
de petit veïnat a la part baixa, ha concentrat una part 
significativa del poblament des de l’Edat Mitjana.
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Sant Salvador d’Avencó 
i Sant Miquel de Canyelles

DUES JOIES ROMÀNIQUES A LA VALL D’AVENCÓ

...........................................................................

...........................................................................

La vall d’Avencó

AIGUA
FREDA
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Cloenda del Consell d’Infants
Església antiga d’Aiguafreda

Ariadna Costa Casas

Aquesta guia ha estat coordinada pels membres del 
Consell d’Infants del curs 2016/2017 següents:

·  ISAAC ALEXANDRE DIAZ

·  BRUNO EMDE ROGER

·  QUERALT GALBANY BLANCH

·  MARTINA LÓPEZ OLIVÉS

·  BERNAT PONS MIR

·  HELENA PUIG CRUELLS

·  POL ROMERO MERCHAN

·  LUCÍA TRILLO CHILLARÓN

Aquests són els 
dibuixos finalistes 

del concurs de 
dibuix infantil 

celebrat l’any 2017 
expressament per 

aquesta Guia.

També hi han participat els tècnics 
i tècniques: Arnau Moret, Jaume 
Oliver i Txell Pedrosa (Ajuntament 
d’Aiguafreda), Carol Gesa (REIR), 
així com el claustre i l’alumnat de 
l’Escola La Muntanya.  L’Àngel és 
una il·lustració de Subi.
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Aiguafreda de Dalt
Elba Sánchez Puig
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Aiguafreda de Dalt
Avril Aragay Maurich
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Aiguafreda de Dalt
Bilel Razgallah González

Aiguafreda  de Dalt
Helena Puig Cruells
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Casa Nova de Sant Miquel
Bruno Emde Roger
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Església d’Aiguafreda
Marua Boudra Akrich

Can Bellit
Núria Figueras Matavacas
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Font dels Enamorats
Arnau Iglesias Diaz
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Informacions d’interès per a 
tots els visitants d’Aiguafreda

Telèfons 
d’interès

Cavalcada de Reis – 5 de gener
Carnestoltes – febrer / març
Caminada d’Aiguafreda – abril
Fira de plantes i herbes remeieres - maig
Corpus. Catifes als carrers – maig / juny
Revetlla de Sant Joan – juny
Festival de ballet – juny
Setmana de la joventut - juliol
Mulla’t per l’esclerosi múltiple - juliol
Aplec de Sant Salvador – agost
Festa Major d’Estiu – 15 d’agost
Tornaboda a les Alzines d’Avencó – 17 d’agost
Diada Nacional de Catalunya – 11 de setembre
Aplec de Tardor d’Aiguafreda de Dalt – setembre
Fira del Tastet – setembre
Castanyada – octubre / novembre
Festa de la Gent Gran – novembre
Trobada de Gegants – novembre
Festa Major d’Hivern – 8 desembre
Pessebre Vivent – desembre
Quina de Nadal – 25 desembre

Ajuntament

Ajuntament d’Aiguafreda 93 844 22 53
Vigilància Local (Urgències 24h) 606 981 111

Assistencials

CAP Aiguafreda 93 844 10 26
Farmàcia 93 844 25 14
Urgències mèdiques 061
Hospital General de Granollers 93 842 50 00 
Hospital General de Vic 93 889 11 11

Seguretat

Emergències 112
Mossos d’Esquadra Granollers 93 860 85 00
Mossos d’Esquadra Vic 93 881 57 00
Bombers de la Generalitat 085

Quantes 
activitats! 

Segur que n’hi ha 
més d’una que 

t’agrada!

Si necessites 
alguna cosa, 
ja ho saps !

Serveis locals

Biblioteca Popular Lluís 
Millet i Pagès 93 514 12 07
Camp d’Esports Municipal 93 844 07 29
Punt Jove 93 844 07 86
Punt d’Informació d’Aiguafreda 
(Parc del Montseny) 93 844 01 54

Transports i comunicacions

Estació de RENFE 93 844 11 48
Autocars Sagalés 93 870 78 60
Taxi Parramon 617 602 456
Taxi 4x4 635 977 683

Escoles

Escola La Muntanya 93 844 01 79



Escoles Velles
Isona Medrano Gras


