Guia de turisme
familiar o entre amics

La Llobeta
Població: Aiguafreda.
Comarca: Vallès Oriental.
Població: 2370 habitants.
Distància:
A 45 Km de Barcelona,
a 85 Km de Girona,
a 134 Km de Tarragona
i a 180 Km de Lleida.
Renfe: Estació St.
Martí de Centelles.
Carretera C17
Sortida 44

La població d’Aiguafreda pertany al Vallès Oriental. Se situa a la confluència del riu Congost i les rieres d’Avencó i Martinet. Població coneguda com
“la porta d’entrada del Montseny per ponent”, és una zona habitada des
d’antic, com ens indiquen les troballes prehistòriques, i pas de moltes cultures, però fins al s. XVIII no s’hi instal·laren hostals i ferreries per donar servei als viatgers i
carruatges que circulaven de Vic a Barcelona.

Antigament, la població es dedicava a la ramaderia, a l’agricultura i a l’explotació de recursos naturals, com petites mines, carbó vegetal, fabricació de gel, etc.
Amb els anys, es va transformar en població d’estiueig i hi va néixer la indústria tèxtil (fàbrica
de tovalloles i barnussos de qualitat) i d’elaboració d’embotits que es manté fins a
l’actualitat. Disposa d’un comerç de qualitat i actiu que promociona els
productes locals.
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Mercats Setmanals
· Els divendres al matí.

*

Monuments d’interès
· El gran dolmen d’Aiguafreda.
· Castell de Cruïlles.
· Can Serra de l’Arca.
· Via romana.
· Cova del Moro.
· Església d’Aiguafreda de dalt.
· Ermita de Sant Salvador d’Avencó.
· Sant Miquel de Canyelles.
· La Llobeta, casa Modernista.
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Llocs d’interès Natural
· Parc Natural del Montseny.
· Riera de Martinet.
· Fonts del Lleó.
· Font de les Acàcies.
· Font dels Balsos.
· Font dels Enamorats.
· Font de les cruïlles.

Rutes a peu
· Ruta dels masos.
· Serradussà / Pla de la Calma / Turó Tagamanent
· Riera de Martinet.
· Parc natural del Montseny.
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Calendari
· APLEC DE L’ASCENSIÓ A AIGUAFREDA DE DALT:
El dia de l’Ascensió, a finals de maig.
· APLEC A L’ERMITA DE SANT SALVADOR:
Primer diumenge d’agost.
· CAMINADA D’AIGUAFREDA:
Abril.
· FESTA MAJOR:
15 d’agost.
· FESTA MAJOR D’HIVERN:
8 de desembre.
· CORPUS:
Maig, juny.
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*

Aplec de l’Ascensió a Aiguafreda de Dalt

Per la festivitat de l’Ascensió, Aiguafreda fa com una mena de reparació amb la
primitiva seu parroquial d’Aiguafreda de Dalt, nucli original de la població i conegut als documents antics com a Sant Martí del Congost. Per l’Ascensió, es puja
la imatge del Sant Crist en processó per a situar-lo de nou dins l’església, al seu lloc
d’origen. Imatge que fa estada a l’actual església de Santa Maria des del Divendres
Sant fins l’Ascensió. L’aplec, a redós del cenobi mil·lenari, es complementa amb una
xocolatada i una audició de sardanes en un ambient primaveral.

*

Caminada d’Aiguafreda

És una de les oportunitats més escaients per a conèixer la contrada d’Aiguafreda.
Any rere any proporciona atractius itineraris a les moltes persones que vénen a
gaudir d’indrets tan especials com els que es poden descobrir pels Cingles de Bertí o
pel Montseny de ponent, la Calma i els estreps de Tagamanent. Té caràcter anual
i el recorregut sol estar al voltant dels 20 quilòmetres. Igualment el mes de març es
pot gaudir de la caminada de Sant Martí de Centelles, organitzada per la mateixa
entitat. Més detalls a www.gafarrons.org.
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Rutes amb cotxe
ST. MARTÍ, AIGUAFREDA, CENTELLES, TONA, TARADELL - 7 Km
LA GARRIGA - 12 Km
· ITINERARI MODERNISTA A LES PORTES DEL MONTSENY
Entre finals del segle XIX i principis del XX, el sud d’Osona es va
convertir en destinació d’estiueig per a la burgesia barcelonina a la
recerca de clima fresc, paisatge bonic i una certa recuperació de les
arrels pageses perdudes per la societat urbana i industrial.
L’arribada del ferrocarril al 1878 va afavorir la proliferació de torres
i veïnats d’estiueig, les anomenades colònies. Les solucions arquitectòniques adoptades, majoritàriament modernistes i noucentistes,
ressaltaven el contrast entre les noves construccions i les
cases de les viles i pobles preexistents.

SEVA, VILADRAU, EL BRULL
· PATRIMONI, TRADICIÓ I NATURA
Situats en un lloc privilegiat de la comarca d’Osona, al vessant NE
del Massís del Montseny. Ofereix al visitant uns llocs amb tradició
d’acollida, que han ensenyat a valorar als que viuen i als que visiten
els pobles les riqueses que la natura i la història els ha deixat.
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A més també es poden fer les rutes en cotxe que us hem indicat a Mas Banyeres.
Per la Llobeta hem de sumar-hi 4 Km.

@

Webs d’interès
www.aiguafreda.cat
www.osonaturisme.cat
www.seva.cat
www.portesdelmontseny.com
www.victurisme.cat
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