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Sant Mar! de Centelles, Aiguafreda, Font dels Enamorats, Riera de Mar"net, Resclosa 

de la Vall de Mar"net, Gorg de la Sort, L’Afrau, Comunidor d’Aiguafreda de Dalt. 

Ruta prèvia: 11,9 Kms, desnivell acumulat: 278 m, en moviment: 2.44 h 

Sant Mar! de Centelles és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, rodejat  per Osona, a la conca del riu 

Congost i sota els cingles de Ber!. Té una extensió de 25,6 quilòmetres quadrats i dos nuclis urbans habitats. 

Sant Mar! de Centelles, a la zona del Castell de Sant Mar!, i l'Abella, emplaçada entre el riu Congost i els Cingles 

de Ber!. 

Font dels Enamorats. Deixem la zona urbana a la Font dels Enamorats des d'on 

surt el camí de la nostra excursió,  tot vorejant la riera de Mar"net que ens que-

da a la nostra esquerra comencem la marxa, el camí està força ben indicat  amb 

cartells informa"us de la fauna i flora que anem trobant a més de les desvia-

cions que hem d'agafar  

La riera de Mar"net és afluent per l'esquerra del Congost. Neix prop del Brull. Durant els seus primers kilòme-

tres és anomenat torrent de l'Estanyol. Passat el primer km, les seves aigües són emmagatzemades al Pantà de 

les Illes, que serveix per regar el golf d'Osona-Muntanyà. Després travessa el golf, i soporta el Pantà de l'Esta-

nyol. Passat el Sot de les Merles, la riera entra en una estreta vall, on forma bonics gorgs com el Gorg d'en Ziu o 

el Gorg de Roquerols.  

En aquest tram la riera s'anomena riera de l'Afrau, hi ha un an"c molí. Actual-
ment s'ha reconver"t en una exposició de pintura. Aquí la riera canvia de nom 
per úl"ma vegada i s'anomena de Mar"net i abans de desembocar al Congost 
rep les aigües del Torrent dels Morts, el seu principal afluent.  

El nom de “Mar"net”, ens pot abocar a diferents orígens. Per una banda, "ndrí-
em l’avocació a Sant Mar! per part de l’església del Brull i la mateixa església 
d’Aiguafreda de Dalt. També fora possible que an"gament hi hagués hagut un 
mar"net hidràulic que aprofites la força de l’aigua per treballar algun mineral 
extret d’explotacioque trobem per aquests vessants del Montseny.  

 

Resclosa de la vall de Mar"net exemple de l’aprofitament tradicional de l’aigua per la pagesia. Va ser rehabilitada l’any 

2017.  

Gorg de la Sort.  Hi trobem un pont de fusta que 

creua la riera. Uns metres més amunt el curs de 

l’aigua passa entre dues grans roques que deixen 

veure una pe"ta cascada que omple un pe"t llac. 

La visió des d’aquest punt ens ofereix un pe"t 

paisatge idíl·lic amb la cascada emmarcada per 

arbres que, amb els seus ramatges, fan de sostre. 

Creuarem el pont i ens enfilarem entre els rocs 

de l’esquerra. Ara podem veure el pe"t estany 

que es forma als peus de la cascada. 

Malgrat no tenir gaire alçada, només un 

parell o tres de metres i ser un espai 

reduït és de gran bellesa. 

La casa de l’Afrau havia estat un an"c 

molí. Conté una exposició permanent de 

pintures i obres d’art. 



Podreu baixar-vos aquest full de: WWW.caminadeseixample.wordpress.com 

(blog d’en Julià) quan publiqui el comentari de la sor"da. 

El Carrer Major d'Aiguafreda és un carrer del municipi d'Aiguafreda (Vallès Oriental) catalogat a l'Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És a l'an"c camí ral, paral·lel a la N-152 i proper a la plaça Major. 

Està format per cases de planta baixa amb un dos pisos, entre mitgeres i els diferents períodes que han anat pas-

sant han deixat empremtes en les cases. Encara es conserven alguns portals dovellats* i amb llindes*. Una de les 

cases més an"gues, ubicada al núm. 19, porta esculpides a la pedra que emmarca el portal les eines de treball 

del primi"u habitant i una inscripció de la data: "Primi"u Avencó". El primer nucli d'Aiguafreda es formà a l'actu-

al carrer Major, an"c camí ral. Aiguafreda va néixer com a barriada del camí ral 

d'una ferreria que ja exis"a el 1553. Al llarg del segle XVI i XVII s'hi va edificar 

una carnisseria i un grup de casetes. 

· La dovella és una peça trapezoïdal feta servir en la construcció d'arcs i voltes que, en ser 

més estreta d'un costat que de l'altre, fa funció de cunya i distribueix les forces dels murs 

que hi ha a sobre dels arcs  

· Una llinda, llindar de la porta o pas de la 

porta és un element estructural horitzontal que 

descansa sobre dos muntants o rebranques. És 

l'element superior que permet obrir forats en 

els murs per conformar portes i finestres  

 

Aiguafreda de Dalt  

El bressol d’Aiguafreda. 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 Mar!. 

El temple fou el centre de la parròquia d’Aiguafreda fins que, a finals del segle XIX, fou 

subs"tuïda 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 esdevingué el nucli urbà ac-

tual. 

La cova-cripta oberta en la tosquera* en què s’alça l’església de Sant Mar! d’Aiguafreda 

té un valor històric excepcional. La cavitat actual conté diferents enterraments i els tre-

balls arqueològics recents han detectat altres tombes que l’extracció moderna de traver!* va deixar a l’aire lliure. 

Es tracta d’enterraments de l’Alta Edat Mitjana que, segurament, estaven relacionats 

amb una església i un assentament camperol que ja exis"en l’any 898, en el moment de 

la consagració del temple parroquial sobre la tosquera.  

El conjunt monumental d’Aiguafreda de Dalt està catalogat com a Bé Cultural d’Interès 

Local. El formen actualment: l’església (s. IX-XVIII), la cova-cripta (s. VII-X), la rectoria (s. 

XV-XVIII), el clos del cemen"ri (s. XII-XVIII) i el comunidor (s. XVIII), així com les terrasses 

de conreu situades al seu entorn.  

· Una tosquera, és un pou profund per treure tosca, la tosca es troba a més de 2 metres de profunditat com a mínim depenent les 

zones, es treu per assentar rutes, camins, carrers, "nglados. 

· El traver! és una roca sedimentària calcària de "pus químic, formada per calcita, aragonita i limonita, molt u"litzada en 

la construcció,  El color del traver! depèn dels òxids que ha incorporat (cosa que succeeix amb una rela"va facilitat, ja que és una 

pedra porosa per naturalesa. La coloració natural varia del blanc al marronós, tot passant per diverses gammes que van del groc al 

vermell. És freqüent trobar-hi empremtes fòssils d'animals i de plantes.  


