
Catàleg d’Itineraris Mediambientals     

 
AGENDA 21 LOCALS DE RIELLS I 
VIABREA, BREDA I HOSTALRIC 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 
SOSTENIBILITAT D’HOSTALRIC 
 
DOCUMENT 9. CATÀLEG D’ITINERARIS 
MEDIAMBIENTALS 
 
Setembre de 2010 

Ajuntament d’Hostalric  



Catàleg d’Itineraris Mediambientals     

CRÈDITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
Diputació de Girona 
Joan Gaya. Director facultatiu 
Laura Soriano, adjunta a la Direcció Facultativa 
 
Ajuntament d’Hostalric 
Joaquim Molina, regidor de Medi Ambient, Esports i Entitats  
 
COORDINACIÓ: 
 
Albert Albertí, La COPA SCCL 
 
EQUIP REDACTOR:  
 
Albert Albertí, geògraf. La COPA SCCL 
Mercè Jané, biòloga. La COPA SCCL 
Carme Dolz, pedagoga. La COPA SCCL 

 

AGENDA 21 LOCALS DE RIELLS I 
VIABREA, BREDA I HOSTALRIC 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA  
SOSTENIBILITAT D’HOSTALRIC 

 CATÀLEG D’ITINERARIS MEDIAMBIENTALS  
 
Setembre de 2010 

 

Ajuntament d’Hostalric  



Catàleg d’Itineraris Mediambientals     

AGENDES 21 LOCALS DE RIELLS I 
VIABREA, BREDA I HOSTALRIC 
 
HOSTALRIC 
 
 
CATÀLEG D’ITINERARIS MEDIAMBIENTALS 
 



Catàleg d’Itineraris Mediambientals     

INDEX 

 
1. PRESENTACIÓ ....................................................................................................5 
 
2. OBJECTIUS ..........................................................................6 
 
3. ANTECEDENTS .....................................................................7 
 
4. EQUIPAMENTS TURÍSTICS I D’ÚS PÚBLIC .........................11 
 
5. FITXES...............................................................................13 

6. PLÀNOL DELS ITINERARIS 



Catàleg d’Itineraris Mediambientals     

1. PRESENTACIÓ  
 
La Diputació de Girona, d’acord amb la seva adhesió el 1997 als principis de 
la Carta d’Aalborg i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles, l’any 
1998 posa en marxa el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat (PALS), amb l’objectiu de difondre i promoure 
els principis de sostenibilitat subscrits a la Carta d’Aalborg i la Campanya 
Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles entre els municipis de les 
comarques gironines. 
 
El 9 de Juliol de 2009 va aprovar-se el Conveni entre els ajuntaments de 
Riells i Viabrea, Breda i Hostalric amb la Diputació de Girona per 
desenvolupar les Agendes 21 dels tres municipis esmentats. Dins del Plec 
de Condicions Tècniques i Administratives no figurava aquest document, el 
qual es va ofertar com a millora de la proposta tècnica per part de la COPA 
SCCL, l’empresa que se li va adjudicar el concurs.  
 
Els itineraris mediambientals són un dels principals elements cohesionadors 
dels espais naturals. A més, són elements vertebradors i espais on és 
possible plasmar la convivència entre el medi natural i els visitants o veïns 
del territori.  
 
A Hostalric existeixen diferents trams de recorreguts i itineraris de 
senderisme i circuits per bicicletes, però aquests no estan relacionats amb 
el patrimoni natural del municipi. Aquests itineraris han de servir per donar 
a conèixer als visitants, però sobretot a la població local, els valors naturals 
del municipi. 
 
A part de definir el traçat d’aquests itineraris, el present Catàleg descriu els 
principals valors naturals i d’interès cultural presents al municipi que cal 
donar a conèixer, i es proposa una senyalització amb cartells informatius. 
Cal tenir molt present la col�locació de cartells didàctics sobre el patrimoni 
natural del municipi (fauna, hàbitats, vegetació, etc.), ja que sense aquests 
l’itinerari esdevindria una ruta de senderisme.  
 

 

 



Catàleg d’Itineraris Mediambientals     

2. OBJECTIUS 
 
Hostalric es situa en una zona, on el nombre i la varietat d’ambients 
naturals és important. A través de diversos estudis sobre la connectivitat 
ecològica del municipi, es pot concloure que els espais fluvials de la Todera i 
de la Riera d’Arbúcies són connectors ecològics de gran importància i que, 
per tant, tenen un gran valor ecològic i natural. Per altra banda, altres 
elements com el torrent del Noalard, el torrent de Sant Jacint, els boscos de 
Domènec, el Pla de Gaserans i les planes al�luvials del tram mig de la 
Tordera mereixen una atenció especial com a elements d’interès natural. 
 
Per aquest motiu, i a través del catàleg que es presenta a continuació, es 
vol: 
 
• Elaborar un seguit d’itineraris de descoberta de l’entorn, tot recuperant 

el patrimoni natural i fomentant-ne la seva divulgació.  
 
• Sensibilitzar a la població, oferir espais de descoberta i potenciar les 

visites als espais de major bellesa i importància ecològica, paisatgística i 
també cultural. 

 
• Dotar l’itinerari d’una àrea d’interpretació sobre els valors presents i on 

caldria ubicar un cartell per donar a conèixer l’espai natural de major 
interès. 
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3. ANTECEDENTS 
 
Segons les dades facilitades per part del Consell Comarcal de la Selva, en el 
conjunt del municipi hi ha gairebé 33,75 kilòmetres de camins, tot i que 
únicament 5,91 km han estat inventariats.  
 
Dels camins inventariats, la major part són camins rurals de diverses 
característiques. Aquestst connecten el nucli d’Hostalric amb diversos masos 
i permeten l’accés vers als municipis veïns.  

Dins l’àmbit municipal no hi ha camins ramaders, ni senders de gran 
recorregut, ni Vies Verdes. Ara bé sí que hi ha senders que formen part de 
la xarxa de camins de l’Aigua que ha realitzat el Consell Comarcal de la 
Selva i també rutes pedestres que també es promouen com a circuits en 
bicicleta, tot i no formar part de la xarxa de rutes BTT del Consell Comarcal. 
A més a més, cal afegir que al municipi hi ha quatre itineraris senyalitzats i 
condicionats per al lleure. Aquests són: 

1. Itinerari del Parc de les Rieres 

2. Camí de la volta al Castell, que esdevé una part e-ruta (itinerari 
multimèdia) 

3. D'Hostalric a Fogars de la Selva (esdevé Gran Camí de l’Aigua) 

4. D'Hostalric a Viabrea (esdevé Gran Camí de l’Aigua i sendel local) 

A aquests, cal també afegir els camins que permeten connectar el nucli 
d’Hostalric amb nuclis urbans o rurals veïns, com el camí d’Hostalric a 
Grions, el camí d’Hostalric a Sant Feliu de Buixalleu (camí de Puig Piquer), 
el camí de la Conna a Sant Feliu de Buixalleu, el camí de Sant Jaume que 
permet connectar Hostalric amb Viabrea tot resseguint la Tordera o el camí 
a Fogars de la Selva.  
 
En aquest mateix sentit, cal destacar que des del 2010 l’ajuntament 
impulsa, juntament amb  d’altres municipis, un gran projecte turístic 
anomenat la Ruta de la Tordera que ha de permetre crear un itinerari vora 
riu, des de la seva capçalera fins la desembocadura, perquè el visitant pugui 
conèixer el territori, les costums, la història, el patrimoni natural i cultural 
de tots els pobles riberencs. 
 
Per altra banda, i segons diversos estudis realitzats en el municipi, els 
elements d’interès naturals i cultural d’Hostalric són: 
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Nom del element Tipus d’element Classificació 

Riera d’Arbúcies 

PEIN 
Reserva 

Natural Parcial 
(RNP) 

d’Arbúcies- 
Hostalric  

Xarxa Natura 
2000 

Tram de la Tordera que va des de 
l’aiguabarreig amb la riera d’Arbúcies 
fins a la seva desembocadura 

Espai natural 

Xarxa Natura 
2000 

Torrent de Noalard i torrent de Sant 
Jacint  

Codi CEINP 
135 

Boscos de Domènec i Pla de 
Gaserans  

Codi CEINP 
136 

Plans al�luvials del tram mig de la 
Tordera  

Element d’interès natural i paisatgístic del 
Catàleg de les Comarques Gironines 

Codi CEINP 
132 

La Tordera Curs fluvial 

Riera d’Arbúcies Curs fluvial 

Torrent del Noalard Curs fluvial 

Torrent de Sant Jacint 

Cursos fluvials i zones humides 

Curs fluvial 
La vila medieval emmurallada i el 
castell (portal de Barcelona, torre 
dels Frares, Cova del Relliguer, etc.) 

- 

La plana al�luvial dominada per les 
plantacions de planifolis 

- 

Les ribes de la Tordera i de la riera 
d’Arbúcies 

Àmbits d’interès paisatgístic 

- 

 

Taula 1.1. Elements del patrimoni natural d’Hostalric. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge,  el Catàleg 
d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les comarques gironines de la Diputació de Girona i 
l’Associació Naturalistes de Girona. 

 
Nom del element Tipus d’element Classificació 

Castell d’Hostalric Assentament militar castell. Des de 
Medieval a Modern   (1150 / 1789) 

BCIN 

Convent dels Mínims. Centre Cultural 
Polivalent 

Edifici religiós monestir 
Assentament militar torre 
Lloc d'enterrament Inhumació col�lectiu 
Des de Medieval Baixa Edat Mitjana a 
Modern   (1230 / 1789) 

- 

Cova del Relliguer. Sinagoga del 
Relliguer 

Galeries altres - 

Forn de L’IES d’Hostalric Lloc o centre de producció i explotació 
ceramista. Modern   (1453 / 1789) 

- 

Les Mines Galeries altres. Modern   (1453 / 1789) - 

Nucli Antic d’Hostalric 
Lloc d’habitació amb estructures 
conservades ciutat. Des de Medieval a 
Modern   (1150 / 1789) 

- 

Ronda de la Muralla del Castell 
d'Hostalric 

Assentament militar muralla. Des de 
Medieval Baixa Edat Mitjana a Modern   
(1400 / 1789) 

BCIN 

Turó a prop del Camp de Futbol Varis desconegut. Des de Medieval a 
Modern   (400 / 1789) 

- 

Turó del Castell  Varis desconegut. Des de Ferro-Ibèric 
Ple a Ferro-Ibèric Final   (-300 / -50) 

- 

 

Taula 1.2. Elements inclosos al Inventari Arqueològic de Catalunya, el patrimoni arqueològic d’Hostalric. 
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
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Nom del element Estil / Època Classificació 

Muralla i Castell Obra popular. XIII – XV, XX i XVIII BCIN 

Mas Ciurana  Eclecticisme. Inici XX - 

Casa De La Vila Modernista. XVII - XX - 

Església Parroquial de Santa Maria Gòtic i barroc. XV - XVII i XIX Inici - XX - 

Plaça dels Bous o Plaça del Bestiar Obra popular. XVII - XX - 

Can Llibre      Obra popular. XIX – XX Final - 

Habitatge del carrer Del Forn, 7 Obra popular. XVIII – XX  - 

Habitatge al carrer Higini Negra, 2 Darreres tendències. XX Mitjan - 

Can Fortuny Obra popular. XVIII – XX - 

Can Silvestre Humet Eclecticisme. XX Inici - 

Can Elias o Can Riera Eclecticisme. XIX  - 

Can Coma o Can Busqueta Obra popular. XVIII – XX Final - 

Can Calls Eclecticisme. XVIII – XX - 

Can Plans Noucentisme. XX - 

Can Codina Obra popular. XVIII – XX Mitjan - 

Can Llach Obra popular. XIX Final - XX - 

Can Buscatells Eclecticisme. XIX - XX - 

Ateneu Popular d'Hostalric Darreres tendències. XX - 

Can Paraire Neoclassicisme. XIX - XX - 

Can Llença Modernisme. XIX Inici - 

Can Lluís Sastre  Neoclassicisme. XIX   

Ca l'Agell O Can Cuca Modernisme. Noucentisme. XIX Final - 
XX Inici 

- 

Rectoria  Eclecticisme. XIX  

Farmàcia o Antiga Casa Falgueras  Gòtic i obra popular. XV i XX Final  

Can Busquets  Eclecticisme. XIX Final  

Can Riereta Obra popular. XVIII Final i XX  

Can Julia  Obra popular. XVIII  

Can Vendrell Eclecticisme. XIX i XX  

Can Moisac Obra popular. XVIII, XIX i XX  

Ca la Siseta Obra popular. XIX i XX  

Can Verneda Obra popular. XVIII  

Can Piqué Obra popular. XVIII – XX  

Ca l'Humet Obra popular. XVIII – XX  

Can Fortuny Obra popular. XVIII – XIX Final XX  

Can Coll Eclecticisme. XIX  

Can Bassagoda o Can Rucader Obra popular. XX  

Can Masoller Obra popular. XVII  

Habitatge del Carrer Ravalet, 34 Eclecticisme. XIX  

Casa carrer Del Forn, 19 Darreres tendències. XXI Inici  

Habitatge del Carrer Major, 17  Eclecticisme. XIX  

Habitages del Carrer Major, 74- 76 Eclecticisme. XIX  

Cova del Relliguer Obra popular. XIV  
Antic Hospital de la Santíssima Trinitat 
C.A.P.  

Obra popular. XIV, XIX i XX  

Habitatge del C/ Major, 37 Eclecticisme. XIX  

Cementiri Modernisme. XX  

Casa carrer Raval, 2 Obra popular. XX  

Can Bonet Obra popular. XX  

Molí d'Hostalric Obra popular. XVIII  

Can Vic Modernisme XX Inici  

Mas Bossom o Mas Bosom Obra popular. XVI i XX  
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Nom del element Estil / Època Classificació 

Les Mines Medieval XIX  
 

Taula 1.3. Elements inclosos al Inventari Arqueològic de Catalunya, el patrimoni arquitectònic 
d’Hostalric. 
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

 

Així doncs, tenint en compte els itineraris existents i els elements d’interès 
natural i cultural presents al municipi, es proposen els itineraris 
mediambientals que es detallen a l’apartat 5.  
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4. EQUIPAMENTS TURÍSTICS I D’ÚS PÚBLIC 
 
Per tal de complementar la proposta d’itineraris mediambientals, a 
continuació es presenta un recull dels equipaments turístics i d’ús públic del 
municipi.  
 

Tipologia Nom Ubicació 

Càmpings - - 

Albergs de joventut - - 

Establiments hotelers  - - 

Allotjaments rurals - - 

Apartaments turístics - - 

Plademunt C/ Ignasi Sagnier, 12 

Can Llensa Camí dels Ollers, 1 

Burguer Pizzeria Bona-Gent C/ Sant Jordi, 4 

Snak-Bar l’Estació Estació de Renfe 

Bar Manel C/ Major, 84 

Bar de la Plaça /Esplèndid C/ Major, 1 / Plaça dels Bous 

Bar Nou C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 13 

Granja-Fleca Toni i Pilar C/ Turó de l’Home, 67 

La Taverneta de l’Àngel C/ Poeta Ruyra, 28 

Bar Donoso C/ Montseny, 23 

Bar-Cafeteria la Placeta C/ Poeta Ruyra, 15 

Bar la Peña C/ Montseny, 27 

Granja la Trobada C/ Via Romana, 2 

Bar-restaurants 

El Bon Gust Avda. Coronel Estrada, 317 
baix 

Mas Bossom C/ Via Romana, s/n 

La Fortalesa La Fortalesa 

Parrufu Avda. Coronel Estrada, 299 

4 Vents Avda. Coronel Estrada, 122 

Ca l’Esparter C/ Major, 72 

El Panxu C/ Major, 43 

La Conna Avda. Coronel Estrada, 21 

Restaurants 

Angelina Ctra.de Grions 

Centres d’informació Oficina de turisme d’Hostalric C/ Raval, 45 

Centres de documentació Biblioteca Modest Salse i 
Camarasa 

C/ Raval, 45 

Can Llensa Camí dels Ollers, 1 

Centre Cultural Serafí Pitarra C/ Raval, 43 Centres culturals 

La torre del convent C/Raval, 45 

Museus - - 

Audiovisuals - - 
Visites guiades a la vila per 

descobrir la història i les llegendes 
de la ciutat Itineraris guiats 

Visites teatralitzades 
Visites amb clau de la vila i el 

castell 
Rutes de descoberta e-rutes, rutes electròniques de 

descoberta del patrimoni guiats a 
través del GPS 

Nucli antic 
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Tipologia Nom Ubicació 

“la Tordera i el Parc de les Rieres” 
i “la Volta al Castell” 

Rutes de descoberta Camins de l’Aigua: “La fortalesa 
de la Plana”, “La Tordera pas a 

pas”, “Propera sortida: Muntanya” 
i “Patrimoni i natura” 

Espais naturals del municipi  

 

Taula 1.4. Equipaments turístics i d’ús públic d’Hostalric. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a través del propi consistori així com també del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
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5. FITXES 
 
A continuació es mostren els diferents itineraris mediambientals que 
conformen aquest catàleg.  
 
Per cadascun d’ells es presenta un plànol amb la descripció de cada parada 
o punt d’interès i una fitxa tècnica on es descriu des de la dificultat de la 
ruta fins a la durada, tot acompanyat per fotografies il�lustratives dels 
paratges d’interès natural.  
 
A continuació es detalla de forma breu els diferents apartats que conformen 
les fitxes: 
 
Dades generals: 

1) Codi: Detalla l’identificador del camí. Aquest està format per una B, 
de Breda, seguida d’un número que l’identifica. 

2) Tipologia: Descriu l’itinerari en el seu conjunt. Dóna informació del 
punt de sortida i el d’arribada, els quilòmetres totals, el desnivell 
acumulat, la durada en funció del tipus de transport escollit per fer-
lo, l’accessibilitat, el tipus de ferm i les mesures d’adequació 
necessàries per tal de que segui adequat al pas dels ciclistes i els 
senderistes. 

3) Connectivitat entre itineraris: Informa de la connexió de l’itinerari 
amb d’altres d’existents, de la presència de marques i panells 
informatius, així com també de l’estat de conservació d’aquest. 

4) Objecte: En aquest apartat es descriu l’objecte de l’itinerari 
mediambiental, és a dir els elements d’interès natural i paisatgístic 
que s’hi poden observar, així com també elements d’interès cultural. 

5) Descripció: Detalla el recorregut a seguir. 

6) Perfil: Mostra, mitjançant un gràfic, la diferència d’altitud en metres 
que s’ha de superar per dur a terme l’itinerari.  

7) Zona d’interpretació de l’itinerari: Situa i descriu l’àrea de màxim 
interès de l’itinerari. 

8) Propostes i comentaris: Detalla les propostes que caldria executar 
per tal de millorar les condicions físiques i estètiques del camí. 

9) Observacions: Detalla la informació d’interès relacionada amb la 
proposta de l’itinerari, com ara la presència de trams compartits amb 
altres itineraris, etc. 

Fotografies: Són les fotos sobre els elements d’interès natural i 
paisatgístic, cultural, patrimonial i/o arqueològic, així com aspectes 
relacionats amb la tipologia d’itinerari. 
 



ITINERARI: HOSTALRIC – SANT FELIU DE BUIXALLEU 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  H1 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Estació de RENFE d’Hostalric 

Punt final: 
Camí paral�lel al torrent de Sant Jacint, al límit del terme 
municipal  

Km totals: 0,7 km 

Desnivell acumulat: 12 m 

Durada: 
10 minuts a peu 
5 minuts en bicicleta 

Accessibilitat: 
L’itinerari és accessible a peu, en bicicleta i en vehicle 
motoritzat. 

Tipus de ferm: 
Pista de sauló compactat que oscil�la entre 2,4 i 3,5 m en tot el 
seu recorregut. 

Mesures d’adequació: No són necessàries. 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: Itinerari Hostalric - Noalard 

Marques: No 

Panells informatius: No 

Estat de conservació: Bo  

 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació del torrent de Sant Jacint,  element d’interès natural i paisatgístic del municipi. De forma 
complementària es planteja com a un bon itinerari per observar el bosc de ribera, com també les plantacions de planifolis i els 
conreus herbacis extensius de secà.  

 
 



 
Descripció 

Descripció: 

L’itinerari s’inicia a l’Estació de Ferrocarril d’Hostalric. Continua per una pista forestal que transcorre paral�lela a la via del tren. 
Un cop arribats al pas sota la via, l’itinerari gira a mà esquerra, passa per sota el pas i continua pel Camí de Sant Feliu de 
Buixalleu. Després d’haver passat per davant de Can Puig Piqué, l’itinerari torna a girar a mà esquerra i transcorre per la pista 
paral�lela al torrent de Sant Jacint, fins a l’alçada de la plantació de pollancres que es troba al límit del terme municipal.  

 
Perfil 

Gràfic: 

Hostalric - Sant Feliu de Buixalleu
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Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: 
Es situa al punt del camí de Sant Feliu de Buixalleu que es creua amb el torrent de Sant Jacint. Des d’aquest punt es pot observar la 
vegetació típica de torrents (canyars, bardissars, etc.), així com també camps de conreu extensius de secà i plantacions de planifolis.  

 
Propostes i comentaris 

- 

 
Observacions 

La major part de l’itinerari es comparteix amb trànsit rodat, tot i que la densitat de vehicles és molt baixa. 

 



 
Fotografies 

 

Pont d’accés a l’Estació de Ferrocarrils  Pas sota la via Camí de Sant Feliu de Buixalleu Can Puig Piqué 

 
Intersecció Camí St. Feliu de Buixalleu i 

torrent de Sant Jacint 
Torrent de Sant Jacint 

Vegetació típica d’ambients humits de 
caràcter torrencial 

Conreus extensius de secà i plantacions 
de planifolis 

   

Zona d’interpretació i tram final de 
l’itinerari 

   



ITINERARI: HOSTALRIC – TORRENT DE NOALARD 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  H2 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Can Puig Piqué 

Punt final: 
Pista de Can Puig Piqué, a l’alçada del límit del terme 
municipal 

Km totals: 0,4 km 

Desnivell acumulat: 25 m 

Durada: 
5 minuts a peu 
1 minut en bicicleta 

Accessibilitat: 

El tram inicial de l’itinerari és accessible a peu, en bicicleta i 
només en vehicles motoritzats 4 x 4. Un cop passat el petit 
clap d’alzinar, la pista millora i es torna accessible per a 
qualsevol tipus de vehicle motoritzat. 

Tipus de ferm: Pista de sauló compactat de 2,5 m 

Mesures d’adequació: 
Desbrossar i tornar a reomplir amb sauló, el tram inicial de 
la pista. 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: Itinerari Hostalric – Sant Feliu de Buixalleu 

Marques: No 

Panells informatius: No 

Estat de conservació: El tram inicial de l’itinerari està en mal estat de conservació. 

 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació del torrent de Noalard, un element d’interès natural i paisatgístic del municipi. Es planteja com a 
un bon itinerari per observar la vegetació de ribera i també les plantacions de planifolis i els conreus herbacis extensius  de secà. 

 



 
Descripció 

Descripció: 
L’itinerari s’inicia a la intersecció entre el Camí de Sant Feliu de Buixalleu i la pista de Can Puig Piqué, a l’alçada del mas. Continua per 
la mateixa pista fins al límit municipal del terme, que coincideix amb una zona de conreus situat a mà dreta de l’itinerari.  

 
Perfil 

Gràfic: 

 
 
Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: 

Es situa al voltant de Can Puig Piqué, on trobem el punt d’intersecció entre el Camí de Sant Feliu de Buixalleu i el torrent de Noalard. 
Aquí es pot observar la vegetació de ribera (canyars, bardissars, etc.), així com també camps de conreu i plantacions de planifolis. Un 
cop passada la petita taca d’alzinar de la pista de Can Puig Piqué, el terreny s’eleva i permet distingir la franja de vegetació de ribera 
(pollancres i plataners) que s’alça al voltant del torrent, que el diferencia dels hàbitats del seu voltant i permet distingir-lo en la 
distància. 

 
Propostes i comentaris 

 El primer tram de l’itinerari necessita ser arranjat.  

 
Observacions 

- 
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Fotografies 

 

Can Puig Piqué 
Tram inicial de la Pista de Can Puig 

Piqué 
Tram de pista en millor estat 

Intersecció Camí de Buixalleu amb el 
torrent del Noalard 

 

Torrent del Noalard 
Torrent del Noalard, plantacions de 

pollancres i conreus de secà 

Vista panoràmica del torrent del 
Noalard, des de la Pista de Can Puig 

Piqué 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARI: CAMÍ DE LES BRUGUERES 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  H3 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Intersecció del carrer Via Romana amb el Camí de les Brugueres 

Punt final: Ribes de la Tordera 

Km totals: 1,1 km 

Desnivell acumulat: 35 m 

Durada: 15 minuts a peu 
5 minuts en bicicleta 

Accessibilitat: L’itinerari és accessible a peu, en bicicleta i en vehicle 
motoritzat. 

Tipus de ferm: Pista de sauló compactat de 3 m. 

Mesures d’adequació: No són necessàries. 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: 
Camí de l’aigua: Hostalric - Viabrea 
Itinerari de la Tordera i el Parc de les Rieres 
Camí de la Farga 

Marques: Presència de marques formades per una franja groga i una 
blava, que corresponen als camins de l’aigua. 

Panells informatius: Presència de panells informatius de direcció corresponents a 
l’itinerari de la Tordera i el Parc de les Rieres. 

Estat de conservació: Bo 

 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació de les ribes de la Tordera, un espai que forma part de la Xarxa natura 2000. Durant el recorregut 
es poden observar conreus herbacis extensius de secà, juntament amb pinedes de pinastre amb sotabosc de brolles o de bosquines 
acidòfiles, plantacions de planifolis (pollancres i plàtans) i el mateix riu. 

 



 
Descripció 

Descripció: 

L’itinerari s’inicia a la pista del Camí de les Brugueres, l’entrada de la qual es troba a l’alçada de la intersecció entre el carrer Països 
Catalans i el carrer Via Romana. La ruta segueix la pista i a la primera bifurcació, on s’enllaça amb el Camí de la Farga, gira a mà 
esquerra entre pinedes mediterrànies i plantacions de planifolis, fins arribar a les ribes de la Tordera. Aquí enllaça amb l’itinerari de 
la Tordera i el Parc de les Rieres.  

 
Perfil 

Gràfic: 

Camí de les Brugueres
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Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: 
Es situa al punt en el qual el camí enllaça amb l’itinerari de la Tordera i el Parc de les Rieres. Es pot observar la Tordera, amb la 
vegetació típica de ribera formada per alberedes, salzedes i altres tipus de formacions arbòries típiques d’ambients fluvials i també 
les plantacions de planifolis (pollancres i plàtans). 

 
Propostes i comentaris 

Es proposa la ubicació d’una zona de descans.   

 
Observacions 

La major part de l’itinerari es comparteix amb trànsit rodat, tot i que la densitat de vehicles és molt baixa. 

 



 
Fotografies 

Punt inicial de l’itinerari Conreus extensius de secà Dos roures monumentals a peu de camí Plantacions de coníferes 

Conreus extensius de secà amb el 
massís del Montseny al fons 

Conreus abandonats i pinedes 
mediterrànies 

Plantació de pollancres 
Intersecció amb l’itinerari de la Tordera i 

el Parc de les Rieres 
 

Presència de panells informatius de 
direcció 

Alberedes, salzedes i altres boscos de la 
ribera de la Tordera 

La Tordera i les seves ribes  



ITINERARI: CAMÍ DE LA FARGA 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  H4 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Intersecció del carrer Via Romana amb el Camí de les Brugueres 

Punt final: Intersecció amb el Camí de l’EDAR  

Km totals: 0,9 km 

Desnivell acumulat: 20 m 

Durada: 11 minuts a peu 
5 minuts en bicicleta 

Accessibilitat: 
El tram inicial és accessible a peu, en bicicleta i en vehicle 
motoritzat, mentre que el tram final, en el cas dels vehicles 
motoritzats, només ho és pels 4x4. 

Tipus de ferm: Pista de sauló compactat d’entre 3 i 2,2 m. 

Mesures d’adequació: Desbrossar i anivellar amb sauló el tram final de la pista. 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: 
Itinerari de la Tordera i el Parc de les Rieres 
Camí de les Brugueres 
Camí de l’EDAR 

Marques: No 

Panells informatius: No 

Estat de conservació: El tram final de l’itinerari està en mal estat de conservació. 

 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació del mosaic agroforestal present entre la zona de les Brugueres i la Farga. Durant el recorregut es 
poden observar conreus, juntament amb clapes de pinedes de pinastre amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles i 
plantacions de planifolis i coníferes. 

 



 
Descripció 

Descripció: 
L’itinerari s’inicia al Camí de les Brugueres, l’entrada de la qual es troba a l’alçada de la intersecció entre el carrer Països Catalans i el 
carrer Via Romana. La ruta segueix la pista i a la primera bifurcació es desvia a mà dreta. Continua uns 200 metres més fins que es 
troba amb un trencall. En aquest punt, l’itinerari gira en direcció est fins a topar amb el camí de l’EDAR.    

 
Perfil 

Gràfic: 

Camí de la Farga
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Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: Es situa en els primers metres de l’itinerari. Des d’aquest punt es pot observar el mosaic agroforestal, així com també plantacions de 
planifolis i coníferes. Destaca el Mas Busson i el massís del Montseny al fons.  

 
Propostes i comentaris 

Cal desbrossar i anivellar amb sauló el tram final de l’itinerari. 

 
Observacions 

La major part de l’itinerari es comparteix amb trànsit rodat, tot i que la densitat de vehicles és molt baixa. 

 
 



 
Fotografies 

Punt inicial de l’itinerari 
Zona d’interpretació: Vistes del Mas 

Busson, envoltat de conreus  
Bales de palla acabades de segar als 

peus del Mas Busson 
Conreus extensius de secà amb el 

massís del Montseny al fons 

Dos roures monumentals a peu de camí Plantacions de coníferes 
Primera bifurcació. L’itinerari continua 

per la pista de la dreta 
Segona bifurcació. L’itinerari gira a mà 

dreta en direcció a l’EDAR 
  

Tram final de l’itinerari, en mal estat de 
conservació 

Enllaç amb el camí de l’EDAR i punt final 
de l’itinerari 

  



ITINERARI: CAMÍ DE L’EDAR 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  H5 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Intersecció entre el Camí de la Farga i el Camí de l’EDAR 

Punt final: Ribes de la riera d’Arbúcies 

Km totals: 0,5 km 

Desnivell acumulat: 4 m 

Durada: 6 minuts a peu 
2 minuts en bicicleta 

Accessibilitat: L’itinerari és accessible a peu i en bicicleta. 

Tipus de ferm: 
El tram inicial està format per una pista de terra de 2 m 
d’amplada.  A l’alçada de l’EDAR aquesta mesura 80 cm, mentre 
que el tram final és una pista de sauló compactat de 4,5 m. 

Mesures d’adequació: Desbrossar i anivellar amb sauló el tram inicial de la pista. 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: Itinerari de la Tordera i el Parc de les Rieres 
Camí de la Farga 

Marques: No 

Panells informatius: Presència de panells informatius de direcció corresponents a 
l’itinerari de la Tordera i el Parc de les Rieres. 

Estat de conservació: Bo 

 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació de les ribes de la riera d’Arbúcies, reserva natural parcial que forma part de la Xarxa Natura 2000 
i del PEIN. L’itinerari permet observar diferents hàbitats d’interès comunitari com les pinedes mediterrànies. També permet observar 
conreus herbacis de secà i plantacions de planifolis.  

 



 
Descripció 

Descripció: 

L’itinerari s’inicia a la intersecció entre el camí de la Farga i el camí de l’EDAR. Continua per una pista de sauló que es transforma en 
un corriol estret a l’alçada de l’EDAR. Passada la instal�lació la ruta enllaça amb l’itinerari de la Tordera i el Parc de les Rieres. 
Continua per la pista, en direcció el nucli urbà, durant uns pocs metres, fins a trobar un panell de senyalització vertical. Just en 
aquest punt hi ha un trencall a mà dreta que porta fins a les ribes de la riera d’Arbúcies.  

 
Perfil 

Gràfic: 

Camí de l'EDAR

Desnivell

Recorregut (metres)
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Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: Es situa en el tram final de l’itinerari, quan aquest arriba a les ribes de la riera d’Arbúcies. Des d’aquest punt es pot observar la riera 
d’Arbúcies, envoltada de vegetació de ribera, pinedes i plantacions de planifolis.  

 
Propostes i comentaris 

Es proposa la ubicació d’una zona de descans.   
Caldria netejar el recent abocador incontrolat de runes que s’ha detectat just abans de l’arribada a la zona d’interpretació.  

 
Observacions 

Un tram de l’itinerari es comparteix amb trànsit rodat, tot i que la densitat de vehicles és molt baixa. 

 



 
Fotografies 

 

Punt inicial de l’itinerari 
Camp de canyís amb plantació de 

pollancres al fons 
EDAR d’Hostalric Tram que transcorre paral�lel a l’EDAR 

Arribada a l’entrada de l’EDAR 
Intersecció amb l’itinerari de la Tordera i 

el Parc de les Rieres 
Trencall que duu a la zona 

d’interpretació 
Zona d’interpretació: riera d’Arbúcies 

  

Zona d’interpretació: riera d’Arbúcies 
Abocador incontrolat de runes pocs 
metres abans de la riera d’Arbúcies 

  


