Sot de l’Infern*
De Bellver al turó de Tagamanent
De plana Amagada al coll Pregon
Itinerari forestal de Fontmartina
* Rutes que no tornen al punt d’inici
Fullet disponible

Cada diumenge al matí
es fan passejades guiades.
Per a més informació
del parc, als centres
o als punts d’informació.

Xarxa de Parcs Naturals

Opineu sobre els parcs

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural
del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 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 Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

ITINERARIS SENYALITZATS

SL®-C 81

© Dolors Rodriguez

GR 2 La Jonquera - Aiguafreda. D’Aiguafreda al dolmen de Can
Serra de l’Arca
GR 5 Sender dels miradors. De Montseny a Sant Martí de Montseny
GR 5 Sender dels miradors. De Montseny al turó de l’Home
GR 5.2 Sender dels miradors. De plana del Coll al turó de l’Home
GR 5 Sender dels miradors. D’Aiguafreda al Parc Etnològic de
Tagamanent
GR 83 Camí del nord o del Canigó. De Riells al turó de Montfort
PR-C 33 Sender de la Garriga. De la Garriga al Figaró
PR-C 139 Sender del Pi Novell. De Sant Pere de Vilamajor a Sant Elies
PR-C 200 Aiguafreda de Dalt*
PR-C 201 Castell de Montsoriu. De Breda al castell de Montsoriu
PR-C 201 Castell de Montsoriu. D’Arbúcies al castell de Montsoriu
PR-C 202 D’Arbúcies a Viladrau. D’Arbúcies al Molí de les Pipes
PR-C 204 Pujada a Santa Fe de Montseny. D’Arbúcies a Santa Fe
PR-C 205 De Viladrau a Matagalls
PR-C 208 De Santa Fe a les Agudes i el turó de l’Home*
PR-C 211 Riera de Gualba
PR-C 213 Figaró - Tagamanent
SL-C 81 Sender del Castanyer de les Nou Branques*
SL-C 82 Del coll de Bordoriol al coll Pregon
SL-C 85 Del Brull a Collformic
SL-C 86 Roc Perer*
SL-C 88 De Gaserans a coll de n’Orri
SL-C 89 Poblat ibèric del Puig del Castell de Samalús
SL-C 91 Riera de Vallfornès
Masia Mariona*
Font del Frare*
Volta al pantà de Santa Fe*
Empedrat de Morou*
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Itineraris senyalitzats
al Parc Natural del Montseny.
Reserva de la Biosfera

Sender del Castanyer
de les Nou Branques

Accés al punt d’inici
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Un patrimoni universal
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny és un
mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus situat
a tocar de grans conurbacions metropolitanes. La seva
biodiversitat extraordinària i la petjada cultural que l’home
hi ha deixat al llarg dels temps presenten un valor universal
l’emoció de les persones que el visiten.

DADES PRINCIPALS

7

AP-

Sant Celoni

En cotxe
Per la C-17. Sortida Tona/Seva, després de Seva, direcció Viladrau.
Per la C-25 (eix transversal). Sortida 193, direcció la Fullaca Viladrau, o sortida 202, coll de Revell.
En transport públic
En tren
En autocar
SAGALÉS. Tel. 938 892 777
TEISA. Tel. 972 204 868

MÉS INFORMACIÓ

Any de constitució: 1977
Superfície protegida: 30.120,10 ha Montseny. Reserva de la Biosfera
Masia Mariona
Ctra. BV-5119, km 2,5. Mosqueroles
08470 Fogars de Montclús
Tel. 938 475 102
p.montseny@diba.cat

Al codi QR trobareu
més informació sobre
aquest itinerari..
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Aiguafreda

Recomanacions:
– Excursió apta per a tot tipus de públic.
– Porteu calçat adequat, gorra i aigua.
– Recomanem portar prismàtics.
– Recordeu que per protegir les poblacions de la fauna
autòctona dels nostres cursos d’aigua està prohibit
alliberar animals al·lòctons que les puguin desplaçar del
seu hàbitat.
– No aboqueu deixalles ni arrenqueu cap mena de planta i
procureu no destorbar la fauna.
– Podeu fer arribar els vostres suggeriments i incidències
sobre l’itinerari a https://parcs.diba.cat/web/montseny.

C-25

-53
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Punt d’Informació a l’Espai
Montseny
C/ Migdia, 1
Tel. 938 848 035
p.montseny.viladrau@diba.cat
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Descripció de l’itinerari

1

Viladrau

Entre finals del segle xix i principis del
segle xx fou lloc de trobada de poetes
i intel·lectuals catalans, i també vila
d’estiueig de les famílies de l’alta burgesia
barcelonina. Passejant pel poble es poden
veure indrets tan significatius com ara
l’església de Sant Martí, la plaça Major
i l’Hostal Bofill, així com nombroses
torres modernistes, que van ser lloc de
residència de destacats intel·lectuals des
de finals de segle xix.

Es tracta d’un recorregut circular que, sota
la imponent silueta del massís del Matagalls,
s’endinsa en el Parc Natural del Montseny per
trobar-hi fonts, masies i diverses formacions
vegetals. El Castanyer de les Nou Branques,
que dona nom a aquest itinerari, és un
dels arbres més emblemàtics i grossos del
Montseny. Cal seguir les indicacions que
tenen una franja verda i una blanca (SL-C 81).
© Josep Cano
© Antoni Canela

De Viladrau a la font de les Paitides

2

Iniciarem el recorregut al centre de la vila de Viladrau 1 i seguirem pel passeig de la Pietat fins al
trencall de la pista que mena a la font de les Paitides 2 (nom amb què Guerau de Liost batejà aquesta
font en recordança del mite de les dones d’aigua del Montseny).

La geologia granítica d’aquest sector permet
explicar l’existència de nombroses surgències
d’aigua, fet que ha convertit Viladrau en la vila de
les fonts. Poetes com Guerau de Liost (Jaume Bofill
i Mates), anomenat en aquest lloc l’Herbolari, en
referència a la casa on estiuejava, dedicaren versos
a l’aigua de la font de les Paitides, considerada una
de les deus de més qualitat del terme.

De la font de les Paitides al Martí
Deixarem el tram de pista inicial, passada la font, i continuarem pel sender senyalitzat a mà dreta per
un petit corriol en direcció a les fonts del Ferro i del Noi Gran, on ens endinsarem en un rodal de faigs
i altres arbres lligats a ambients humits, com ara verns, pollancres i til·lers, on tindrem la possibilitat
de veure animals com ara pica-soques, vidriols, salamandres i esporàdicament musaranyes. El corriol
desemboca a l’antic camí de Viladrau a Sant Marçal, que travessa un petit bosc ombrívol amb roures,
alzines, moixeres, faigs i avellaners, fins a trobar la pista que duu a la masia del Martí 3 , de propietat
privada.

© Dolors Rodriguez
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Els masos de Viladrau.
Mas el Martí i la Vila

Del Martí a la Vila

De la Vila al Castanyer de les Nou Branques
Des de la Vila, la pista davalla cap al sot fresc del Rió, on trobarem els primers exemplars de
castanyers de llevar. Després de poc més de 10 minuts de recorregut arribarem a un planell obert
on hi ha l’arbre monumental conegut com el Castanyer de les Nou Branques 5 , envoltat d’altres
castanyers centenaris de port majestuós i amb la muntanya del Matagalls de fons.

© Dolors Rodriguez

En els vessants orientals del Montseny, hi ha
grans masies que tradicionalment es dedicaven
al conreu agrícola que els permetien les minses
terres aptes per a aquest ús. Aquest conreu es
complementava amb una intensa explotació
forestal i, en alguns casos, amb ramaderia
de transhumància que aprofitava les herbes
i els fruits dels emprius de la muntanya del
Matagalls. És el cas de les masies de la Vila i
el Martí.

© Dolors Rodriguez

A partir d’aquí el camí canvia el bosc pels espais oberts, la pista de terra voreja els camps del mas el
Martí, i s’obre a la impressionant vista de la muntanya del Matagalls, amb el santuari de Sant
Segimon i Sant Miquel de Barretons suspesos verticalment al seu vessant. En aquesta panoràmica
del vessant nord del Matagalls s’hi divisa la creu de Matagalls i alguns claps d’avets al coll Pregon,
envoltats de l’extensa fageda. Continuarem per un tram de pista planer fins a la masia de la Vila 4 ,
famosa per ser l’escenari on es va declarar la Tercera Guerra Carlina en una reunió entre els coronels
carlins Huguet, Cortázar, el tinent coronel Ramon Vila i el cap Francesc Savall. Hi trobarem camps
de conreu de temporada i algunes plantacions d’avets que es comercialitzen per Nadal.

4
Del Castanyer de les Nou Branques a Viladrau
El camí de tornada s’enfila pels camps de sota de la Vila i passa per un sender flanquejat per roures,
pollancres i freixes, que enllaça amb el camí de la Vila fins a trobar de nou el passeig de la Pietat.
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Les fonts de Viladrau

El Castanyer de les Nou Branques i les castanyedes

El Castanyer de les Nou Branques té una alçària de 23 metres i un tronc amb un perímetre de
6,5 metres. Es tracta d’un majestuós castanyer de llevar que ha perdut dues de les nou branques,
a causa del dany provocat per la nevada de 1987. Darrerament s’ha sotmès a tractaments per
combatre el xancre, una malaltia produïda per un fong.
Les castanyedes del Montseny són boscos introduïts per l’home que el pas del temps ha anat
naturalitzant en els llocs on s’han abandonat o s’han deixat de gestionar. Han envaït les zones
més pobres del roure martinenc, on el sòl no era prou desenvolupat perquè arrelés amb vitalitat.
Han proliferat, amb ajuda de l’home, en terrenys del roure de fulla gran i s’han endinsat als llocs
més temperats de la fageda.
En funció de la seva estructura i gestió trobem dos tipus de boscos de castanyer. La perxada és la
forma de bosc més freqüent i té com a objectiu la producció de fusta per a serra, tova i flexible. És
de gran qualitat per a l’ebenisteria,
i s’utilitzava per fabricar botes i
embalatges de fusta. Aquesta
indústria fou de gran importància al
Montseny fins ben entrat el segle xx.
El segon tipus de bosc de castanyer
és el de fruit o de llevar, que té com
a objectiu la producció de castanyes.
El fruit es destina a l’alimentació
humana i al bestiar, pel seu elevat
valor nutritiu. Cal tenir en compte
que les castanyes només es poden
recollir per al consum propi i sempre
amb l’autorització dels propietaris
dels terrenys. No es poden sacsejar
les branques o colpejar-les per fer
caure les castanyes, ja que perjudica
els castanyers. Només es poden collir
en castanyedes públiques quan el
fruit ha caigut de l’arbre.

