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Marià Manent i Guerau de Liost a Viladrau, Victor Balaguer a Arbúcies, Serafí Pitarra a 
Campins, Joan Maragall i Amadeu Vives a Tagamanent.... molts són els literats lligats 
de manera especial a algun poblet montsenyenc, o de manera més àmplia per exemple 
amb Bonaventura Carles Aribau i mossèn Cinto Verdaguer a tot el massís. Tots ells han 
glosat el Montseny en general resaltant-ne els valors ecològics, hidrològics i culturals, i 
en part sempre han aparegut les seves rieres i sots, els gorgs, les fonts, l’aigua com 
element de vida. 
 
L'any 1941 mossèn Pere Ribot fou nomenat rector de Sant Martí del Montseny, que 
durant la postguerra fou un dels primers fogars del catalanisme. En aquesta ruta podreu 
gaudir dels paisatges més estimats del que la crítica literària ha definit com el gran poeta 
místic català del segle XX. Entre les fonts, el bosc de Can Ganyes i el torrent de Can 
Plana podreu rememorar l’obra poètica de mossèn Pere Ribot. Us proposem una ruta 
circular de 7.850 metres de recorregut, amb un desnivell acumulat de 220 metres que 
transcorre per dos municipis del baix Montseny, Riells i Viabrea en gran mesura i un 
petit tram de Gualba. L’inici de la ruta és el Centre Cultural Casa Nova de Can Plana. 
 
0 m. La Casa Nova de Can Plana era una masoveria que va ser restaurada i inaugurada 
al desembre de 2014 per esdevenir un centre aglutinador del municipi de Riells i 
Viabrea. Comencem a caminar cap a nord. 

200 m. A la nostra esquerra baixa el carrer del Torrent, que és per on tornarem després 
de la nostra ruta circular. 

950 m. Seguim sempre a nord pel mateix carrer fins que entrem a una pista terrera just 
quan un pontet creua el torrent d’en Plana. 

1.950 m. La pista ressegueix el torrent, i tot just passar el segon pont que el creua, aquí 
trobem un caminoi que entra a la nostra esquerra. 

2.050 m. Sens pèrdua cap a ponent arribem a la font de l’Avet, sobre una basa de reg en 
desús. El nom original de la font és de Can Ganyes, però la gent de l’urbanització la van 
batejar com font de l’Avet perquè hi havia un gran cedre del que actualment sol en resta 
el seu esquelet (sembla que es va cremar a l’incendi de 1994). D’un mur de grans pedres 
mal rejuntades i plenes de molsa, amb una artística arrel entremig, en surt un gruixut 
broc de ferro d’on podreu beure la seva aigua. En una de les pedres de la font, malgrat 
que no es veu molt clar, hi ha un rectangle de morter que indica la data 7-7-67. 
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Valors hidroecològics i culturals de la Serra i Torrent de Can Plana (Montseny). 
Versió posprint Revista Baix Montseny, 2. Desembre 2018. 

 

 

Bibliografia 

ALBESA Riba, Carles. Postals del Montseny, 1. 
ISBN: 8478261176. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 21. 109 p. 1990. 

ALBESA Riba, Carles. Postals del Montseny, 2. 
ISBN: 847826700X. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 110 p.  1996. 

ALBESA Riba, Carles; Monfil, David (fot.). El 
Montseny ahir i avui. ISBN: 9788498838725. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 215 p. 2016. 

BARSALÀ Ferrer, Maria; Font Soldevila, Josep. 
Estudi de viabilitat d'aprofitament d'aigua mineral 
natural. Universitat Politècnica de Catalunya. (recurs 
electrònic). 2013. http://hdl.handle.net/2099.1/23988 

BOADA, Martí. Llegendes del Montseny.  1ª Edició: 
abril 1992. Carles Vallès – Editor. ISBN: 84-85874-
46-3.  

BOLÒS I CAPDEVILA, Oriol de. La vegetació del 
Montseny. Diputació de Barcelona. Servei de Parcs 
Naturals. 1983. ISBN: 84-500-8374-5. 

BONET, Maria Àngels. Un passeig per la cultura 
popular del Montseny. Records, tradicions, remeis, 
coneixement del medi. ISBN: 849555979X. 
Tarragona: El Mèdol, 156 p. 2003 

CASTELLÓ, R. Llegendes del Montseny. 
Monografies del Montseny. 4: Edicions CEDEL, 
Viladrau, 1989, p. 163-171. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Hidrografía. 
Principales fuentes y manantiales. Plano núm. 4.2 
Plan Especial del Parque Natural del Montseny, I:  
fase de información, Desembre 1975, 1:140x98 cm. 

FARRERONS VIDAL, Òscar; Corella, Adrià. Estudi 
teòric i evidència empírica de les fonts del Montseny. 
Revista de Tagamanent. P. 10-13. Edita: Impremta 
Moderna. Centelles. Agost 2017. 

FARRERONS VIDAL, Òscar; Font Valentí, Gemma. 
Les fonts del Montseny. Un patrimoni natural i 
cultural a preservar. La Sitja del Llop-Revista del 
Montseny. p 13-16. Edita: Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny. Dipòsit legal: B-46-124-
95. Novembre 2017. 

FARRERONS VIDAL, Òscar; Pagespetit, Lluís. El 
Montseny. 51 passejades per descobrir. ISBN: 
9788492811762. Febrer 2016. 

FARRERONS VIDAL, Òscar. L’aigua és vida, 
història, llegenda i cultura al Montseny. Revista: 
VERTEX. 280. Pàgines: 32-42. ISSN: 0042-4420. 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 
Octubre 2018. http://hdl.handle.net/2117/124569 

GALLART, M.; Jiménez, N.; Montijano, V.; Olivé, 
M.; Ros, A. Diagnosi ambiental i historicocultural de 
les fonts més representatives del Parc Natural del 
Montseny. ISBN: 8477949689. Diputació de 
Barcelona, p. 53-57. 2003. 
http://cataleg.parcs.diba.cat/documents_diba/p03d098
.pdf 

GONZÀLEZ, Ilse; La Cera, Patrícia; Valero, Marta; 
Vico, Àngela; Viñas, Mariana. El Parc Natural del 
Montseny: anàlisi del medi natural i gestió de l’aigua. 
El cas de les plantes embotelladores. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
http://81.47.175.201/montseny/attachments/article/31
/plantes_embotelladores.pdf 

GONZÁLEZ, J. M; Ferrés, Ll. ; Martínez, J. Les 
aigües superficials del Montseny. Unitat d'Ecologia 
Aplicada del Servei de Parcs Naturals i Medi 
Ambient, Diputació Provincial de Barcelona, 124 p. 
Map. 

MARGALEF, Ramon. Les fonts del Montseny.  La 
Sitja del Llop, 3: Coordinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny, Barcelona, 1992. 

PAGESPETIT, Lluis. 111 fonts del Montseny i molts 
indrets per descobrir. ISBN: 8495695189. Farell 
editors i dissenyadors, 141 p. 2003. 

PANAREDA CLOPÉS, Josep M. Descobrim el 
Montseny. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
2007. ISBN: 978-84-8415-923-0. 

PRAT, F. Diàlegs de l'Aigua; El Montseny, fòrum 
d'opinió, 1. Centre Cultural Europeu de la Natura de 
Viladrau, p. 8-13, 2005.  

ROMA I CASANOVAS, Francesc. El Montseny. 50 
itineraris a peu. 2a. Edició. 2010. Cossetània 
Edicions. ISBN: 978-84-9791-676-9.  

TORIJA, D. 30 anys d'aigua. Aquí, Riells i Viabrea, 
33: Ajuntament de Riells i Viabrea, 1997 , p. 9. 


