
 

 

PROPERA EXCURSIÓ: 10 de maig 2015 AIGUAFREDA 

 

Recomanada per a nens a partir de 5 anys, o més 

petits si són caminadors... 

També per a bebès, de pares i mares forts que es els  

portin en motxilleta a l’esquena... 

 

Punt de trobada : 

 

11h: A La FONT DELS ENAMORATS, A AIGUAFREDA  

 

 



 

Descripció de l’excursió d’Aiguafreda a Aiguafreda 

de Dalt: 

Descobrim Aiguafreda de Dalt i el seu entorn 

  

Aiguafreda de Dalt 

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 esdevingué el nucli urbà actual. PATRIMONI Aiguafreda de Dalt SANT MARTÍ DEL 
CONGOST . 

 El temple actual : 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 cementiri (s. XII-XVIII) i el comunidor (s. XVIII), així com les 
terrasses de conreu situades al seu entorn 

0.0   Des d’Aiguafreda, ( Podem aparcar pel poble i fer aquest trosset caminant fins la 

font, o bé aparcar allà mateix),  seguim la carretera nacional direcció Centelles, fins 

travessar el poble (N).. Trenquem a la dreta on trobem la font dels Enamorats. 

(E) 

 

  

 

 



 

 

 

 

0.20 

  

 

 

Font dels Enamorats, al costat esquerra de la font surt un caminet que travessa la 

riera de Martinet pel gorg de la sort (N) i desemboca a una pista que seguirem per 

la dreta fins arribar a l'Afrau.  

  

 

  

0.45  

L'Afrau,  casa on podem gaudir de les seves 

exposicions de pintura i escultura. Cal avisar els nens que han de ser molt 

respectuosos, i no tocar... ;) (Les escultures que hi ha són molt atractives pels 

infants, ja que tenen molt de color i es poden confondre amb un parc infantil ). 

També cal recordar que és un propietat privada. 

En aquest punt del camí fa un viratge en direcció (S) i ens condueix a l'ermita 

d'Aiguafreda de Dalt.  

  

 

 

1.00 

  

 

 

Aiguafreda de Dalt, 585 m. Indret molt bonic on podrem visitar uns vestigis de 

tombes subterrànies molt interessants. En aquest punt, dinarem i descansarem, per 

emprendre més tard el camí de tornada. 

 

QUÈ CAL PORTAR ? 

 

-Cal portar esmorzar, dinar i berenar. 

Cantimplores amb aigua. 

- Calçat de muntanya. 



- Si voleu alguns jocs per jugar a l’aire lliure 
per a compartir amb la resta de nens ( cordes, 

pilota, flisby, estel...etc) 

 

-Si veniu, us heu d’apuntar a la recepció de l’escola i 

deixar un telèfon mòbil. És per a tenir una idea de la gent 

amb que hi comptem. 

- Recordeu que cadascú és responsable dels seus fills  i 

n’ha de tenir cura.  

- Hi haurà unes persones responsables de la caminada que 

aniran indicant la ruta i marcant el ritme ( ni ràpid ni lent, 

perquè tothom es senti agust i no ens dispersem). Una al 

davant (a la qual no pot passar ningú ) una al mig i una al 

darrera.  

Donat que estem en un entorn natural, és important 

que actuem amb respecte, evitant aquells 

comportaments poc adequats,   que  deixen rastre del 

nostre pas :  

Així doncs, recollirem les deixalles , no 

arrencarem plantes , deixarem els animals 

tranquils  , els petits, també ... 



i parlarem en to de veu que no 

espanti ningú, ni bestioles , ni persones 

...  

 Penseu que si som molts, podem fer mooooolt soroll... 

 

 

Us hi esperem!! 

      

 


