
Catàleg d’itineraris mediambientals                                                  Agenda 21 Local de Riells i Viabrea               

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 

 

 
AGENDA 21 LOCALS DE RIELLS I 
VIABREA, BREDA I HOSTALRIC 
 

PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA 
SOSTENIBILITAT DE RIELLS I 
VIABREA 

DOCUMENT 9. CATÀLEG D’ITINERARIS 
MEDIAMBIENTALS 
 
Setembre de 2010 

 

Ajuntament de Riells i Viabrea 



Catàleg d’itineraris mediambientals                                                  Agenda 21 Local de Riells i Viabrea               

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 

CRÈDITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
Diputació de Girona 
 
Joan Gaya. Director facultatiu 
Laura Soriano, adjunta a la Direcció Facultativa 
 
Ajuntament de Riells i Viabrea 
 
Lluís Yañez, regidor d’urbanisme, esports i medi ambient  
 
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 DE RIELLS I VIABREA 

 
CATÀLEG D’ITINERARIS MEDIAMBIENTALS 
 
Setembre de 2010 

  

Ajuntament de Riells i Viabrea 



Catàleg d’itineraris mediambientals                                                  Agenda 21 Local de Riells i Viabrea               

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 

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



Catàleg d’itineraris mediambientals                                                  Agenda 21 Local de Riells i Viabrea               

LA COPA SCCL – Plaça de l’Església, núm. 11 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 

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 Riells i Viabrea existeixen diferents recorreguts i itineraris de senderisme i 
possibles circuits per a bicicletes, però molts no estan relacionats amb el 
patrimoni natural. Aquests itineraris han de servir per donar a conèixer als 
visitants, però sobretot a la població local, els valors naturals del municipi. 
 
A banda 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.  
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2. OBJECTIUS 
 
Riells i Viabrea es situa en una zona, on el nombre i la varietat d’ambients 
naturals és important. Com que la biodiversitat és un dels principals valors 
del municipi una part del terme municipal, en concret la meitat nord, forma 
part del Parc natural del Montseny. A través de diversos estudis sobre la 
connectivitat ecològica del municipi, es pot concloure que la riera de Riells, 
juntament amb la zona compresa entre aquesta i la riera de Gualba i l’espai 
fluvial de la Tordera són connectors ecològics de gran importància.  
 
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 277,22 kilòmetres de camins, tot i que 
únicament 24,67 km han estat inventariats.  
 
Dels camins inventariats, la major part són camins rurals de diverses 
característiques. Aquests connecten el nucli d’Hostalric amb diversos masos 
i permeten l’accés vers als municipis veïns.  
 
Cal tenir en compte que dins l’àmbit municipal hi ha un camí ramader, un 
sender de gran recorregut (GR) i un camí de l’Aigua que ha realitzat el 
Consell Comarcal de la Selva. No hi han però Vies Verdes, ni itineraris de 
BTT, ni tampoc una xarxa ni cap tram de carrils bici. El municipi també 
inclou diversos itineraris o recorreguts senyalitzats pel PN del Montseny i 
camins rals, com per exemple l’antic camí a Gualba.  
 
El futur planejament municipal (POUM amb aprovació incial) estructura la 
xarxa de camins en dues categories: viari peatonal i camí paisatgístic. 
Aquestes dues categories han de permetre la mobilitat tant a dins del nucli 
urbà com en les diferents zones verdes, i també en l’espai que conforma el 
sòl no urbanitzable.  
 
A més a més, cal també esmentar que el municipi disposa d’un Pla Director 
pel desenvolupament de l’ús públic en els paisatges i les zones verdes, el 
qual defineix 13 itineraris. Per aquests utilitza el conjunt de carreteres i de 
camins actualment presents i els classifica en: 
 
a) itineraris per carretera per conèixer i interpretar el paisatge 
b) itineraris per fer peu per conèixer el paisatge i rutes per caminar 
 
Aquests camins són:  
  
1.  Camí de la Batllòria 
2.  Camí de Gualba 
3.  Camí de Sant Llop 
4.  Camí de Santa Fè 
5.  Camí de Can Plana 
6.  Camí de les Aigues 
7.  Camí de can Plana 
8.  Carretera de Breda 
9.  Camí forestal de Sant Llop 
10.  Camí de la riera de Riells o de Breda 
11.  Camí de Sant Llop a Fogueres de Montseny 
12.  Camí del Sot Gran 
13.  Camí del Sot de la Coma  
 
Pel que fa al patrimoni històric, la majoria dels camins presents hi estan 
relacionats. Així, segons diversos estudis realitzats en el municipi, els 
elements d’interès naturals i cultural són els que es detallen a continuació: 
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Nom del element Tipus d’element Classificació 

Massís del Montseny Espai natural 

PEIN 
Pla Especial de 
Protecció del 
medi natural i 
del paisatge 
Xarxa Natura 

2000 

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

Codi CEINP 
137 

Riera de Breda Curs fluvial 

Riera de Sant Llop Curs fluvial 

Riera de Can Planas Curs fluvial 

Riera de Can Salvà Curs fluvial 

Riera de la Batllòria Curs fluvial 

Riera del Sot Gran Curs fluvial 

La Tordera 

Cursos fluvials i zones humides 

Curs fluvial 

El nucli de Riells de Montseny - 

L’ermita de Sant Llop - 
Els diferents tipus de boscos i els 
valors faunístics i florístics lligats a 
aquests 

Àmbits d’interès paisatgístic 

- 

 

Taula 1.1. Elements del patrimoni natural de Riells i Viabrea. 
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 

La Feixa Llarga Varis desconegut. Època Ferro-Ibèric Antic   
(-650 / -450) 

- 

Torre de Montfort Assentament militar torre. Època Medieval 
Baixa Edat Mitjana   (1230 / 1492) 

BCIN 

Sant Llop de Viabrea Varis desconegut. Època Des de Neolític a 
Calcolític   (-5500 / -1800) 

- 

 

Taula 1.2. Elements inclosos al Inventari Arqueològic de Catalunya, el patrimoni arqueològic de Riells i 
Viabrea. 
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

 
Nom del element Estil / Època Classificació 

Torre d'en Pega Romànic. Època XI - XIII BCIN 

Can Pijaume Obra popular. Època XVIII- XX - 

Ajuntament de Riells i Viabrea Obra popular. Època XIX- XX - 

Ermita de Sant Llop Romànic. Època XIII - XVII - 

Hostal Bell-Lloc Obra popular. Època XVIII- XX - 

Casa Nova de Fogueres Obra popular. Època XVIII- XIX - 

Can Pega Obra popular. Època XVI- XIX - XX - 

Can Perarnau Obra popular. Època XV- XVII - XX - 

Can Pelegrí Obra popular. Època XV- XVIII - XX - 

Can Fortuny de Dalt Obra popular. Època XVIII - XIX - 

Can Marlet Obra popular. Època XVI - XX - 

Església Parroquial de Sant Martí de Riells Romànic. Època XII - XV – XVII i XX - 

Can Joia Obra popular. Època XVI - XIX - 

Creu Monumental Historicisme. Època XX - 

Ca L'amat Obra popular. Època XVIII - 

Can Tordera Obra popular. Època XV - XIX - 

Can Plana Obra popular i historicisme. Època XVI- 
XIX 

- 

Forn de Can Plana Obra popular. Època XIX - 
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Nom del element Estil / Època Classificació 

Construccions Tipus a Viabrea Obra popular. Època XIX    - 
 
Taula 1.3. Elements inclosos al Inventari Arqueològic de Catalunya, el patrimoni arquitectònic de Riells i 
Viabrea. 
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

 

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 en l’apartat 5.  
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4. EQUIPAMENTS TURÍSTICS I D’ÚS PÚBLIC 
 
Finalment, i amb l’objectiu de complementar la proposta d’itineraris 
mediambientals citada anteriorment, a continuació es presenta un recull 
dels equipaments turístics i d’ús públic del municipi.  
 

Tipologia Nom Ubicació 

Càmpings - - 

Albergs de joventut - - 

Hostal Bell-lloc Bell-lloc, 43 
Establiments hotelers  

Hostal Can Marlet Ctra. de Breda a Riells, km. 7 

Allotjaments rurals - - 

Apartaments turístics - - 

Bar el Maño C/ Moron, 39 
Bar-restaurants 

Maverick C/. Grions, 6. nau 6 

Can Pijaume Cra. de Breda, km. 3 

Restaurant Riells C/ Comerç, 1 

Can Quel Carretera Batllòria-Breda, km. 
2,8 

O'noso Lar Ctra. Breda, KM 28 

Cal Josep C/. Grions, 11 nau 26 

Bosc de la Batlloria Pl. Catalunya, s/núm. 

La Casanova Ctra. de Breda a Riells, km 3,1 

Restaurant Fogueres de 
Monstoriu 

Afores, s/n 

Restaurants 

Comunitat de Propietaris de 
Fogueres de Monstoriu – Riells i 

Viabrea 
Urb. Fogueres de Montsoliu, s/n 

Centres d’informació 
Centres de documentació i 
cultural 
Centres culturals 

Biblioteca Municipal de Riells i 
Viabrea C/ Escoles 

Museus - - 

Audiovisuals - - 

Itineraris guiats - - 
Ruta literaria Itinerari de Pere 

Ribot 
Riells del Montseny 

GR-83 Camí del Canigó Riells i Viabrea 
Camí de l’Aigua: Propera 

sortida, muntanya 
Hostalric - Riells 

Camí de la Batllòria Riells i Viabrea 
Camí de Gualba Riells i Viabrea 
Camí de Sant Llop Riells i Viabrea 
Camí de Santa Fè Riells i Viabrea 
Camí de Can Plana Riells i Viabrea 
Camí de les Aigües Riells i Viabrea 
Camí de can Plana Riells i Viabrea 
Carretera de Breda Riells i Viabrea 

Camí forestal de Sant Llop Riells i Viabrea 
Camí de la riera de Riells o de 

Breda 
Riells i Viabrea 

Rutes de descoberta 

Camí de Sant Llop a Fogueres 
de Montseny 

Riells i Viabrea 
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Tipologia Nom Ubicació 

Camí del Sot Gran Riells i Viabrea 
Rutes de descoberta 

Camí del Sot de la Coma Riells i Viabrea 
 

Taula 1.4. Equipaments turístics i d’ús públic de Riells i Viabrea. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a través del propi consistori, el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona i el Parc Natural del Montseny. 
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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 descriptiu amb la descripció de 
cada parada o punt d’interès i una fitxa tècnica en la que 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 el codi que se li ha donat al camí. Aquest està format 
per una R, de Riells i Viabrea, seguida d’un número que l’identifica. 

2) Tipologia: Descriu l’itinerari en el seu conjunt. Per fer-ho dóna 
informació com el punt de sortida i el d’arribada, els kilòmetres 
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 fer-lo totalment adequat al pas 
dels ciclistes i els senderistes. 

3) Connectivitat entre itineraris: Informa de la connexió de l’itinerari 
amb d’altres presents al municipi, 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, o sigui quins són els elements d’interès natural i 
paisatgístic que s’hi poden observar, així com també elements 
d’interès cultural, en el cas que hi siguin presents. 

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 tot l’itinerari.  

7) Zona d’interpretació de l’itinerari: Situa i descriu l’àrea de més 
interès de l’itinerari, on hi abunden els elements d’interès natural i 
paisatgístic objectiu de la ruta. 

8) Propostes i comentaris: Detalla propostes per millorar les 
condicions tan físiques com estètiques del camí. 

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

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



ITINERARI: RIELLS – FEIXA LLARGA 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  R1 

 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Abadia de Sant Martí de Riells  

Punt final: Ídem, és un itinerari circular. 

Km totals: 11 km 

Desnivell acumulat: 440 m 

Durada: 
2 hores i 20 minuts a peu 
45 minuts en bicicleta 

Accessibilitat: 

L’itinerari és accessible a peu, en bicicleta i en vehicle 
motoritzat, amb l’excepció del tram que va de la Feixa Llarga a 
els Corrals de Pere Arnau que no és accessible en vehicle 
motoritzat. 

Tipus de ferm: 
La major part és una pista de sauló compactat de 3 m.  
El tram que va de la Feixa Llarga a els Corrals de Pere Arnau és 
un camí de terra de 2 m. 

Mesures d’adequació: No són necessàries. 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: 

Itinerari Riells – Fogueres de Montsoriu 
Itinerari Riells – Viabrea 
GR-83 - Camí del Nord o del Canigó  
El Camí – Tram del Montseny 

Marques: 
Marques vermelles i blanques, corresponents al GR-83 (camí del 
Nord o del Canigó)  

Panells informatius: 
Panells de senyalització del GR-83 i d’El Camí 
Plànol de situació del Parc Natural del Montseny 

Estat de conservació: Bo  

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació dels alzinars, les castanyedes i les fagedes, hàbitats d’interès comunitari que formen part de la 
Zona d’Alt Interès Natural del Parc Natural del Montseny. Per altra banda, l’itinerari permet tenir bones vistes de la Mosquera, la 
Penya del Gorg Negre i d’altres turons que formen part del massís del Montseny, així com també del Montnegre i de Fogueres de 
Montsoriu. 



 
Descripció 

Descripció: 

Aquest itinerari s’inicia i finalitza a l’abadia de Sant Martí de Riells del Montseny. Enfila per una pista forestal coneguda com a camí 
Vell, un antic camí ramader que, a mesura que va guanyant alçada fent ziga-zaga, passa per diversos masos abandonats com Can 
Pere Arnau, Can Clotet, els corrals de Can Pere Arnau i Can Bernat. El camí continua passant prop de les Roques del Mal Compàs, 
fins que arriba a la Feixa Llarga. A partir d’aquest punt, la ruta retorna a l’abadia de Riells seguint la pista que davalla en direcció als 
Corrals de Pere Arnau. Des d’aquí continua resseguint la mateixa pista forestal que retorna cap al punt d’inici.  

 
Perfil 

Gràfic: 

Riells - Feixa Llarga
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Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: 
Es situa al tram final de l’itinerari, a les Roques del Malcompàs. Tot i que els alzinars i les castanyedes es troben per tot l’itinerari, és 
en aquesta zona on també hi trobem fagedes i des d’on es pot obtenir una bona vista dels cims que conformen la Serra de 
Collsamola. 

 
Propostes i comentaris 

-  

 
Observacions 

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

 



 
Fotografies 

   
Abadia de Sant Martí de Riells, el punt 

de sortida 
Panell informatiu amb plànol de situació 
del PN del Montseny i senyalització 

Panells de senyalització del GR-83 i d’El 
Camí – tram del Montseny Punt informatiu del PN del Montseny 

   
Tram inicial de l’itinerari, quan s’agafa 

el Camí Vell 
Punt de l’itinerari que es creua amb el 

Torrent de Torroella Boscos de ribera Torrent de Torroella 

   

Suredes Can Pere Arnau Alzinars muntanyencs Alzinars muntanyencs amb claps de 
castanyedes 

 



 
Fotografies 

 

Castanyes Castanyeda Corrals de Pere Arnau Plantacions de coníferes 

 

Vistes del municipi amb el Montnegre al 
fons La Mosquera Fogueres de Montsoriu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARI: RIELLS – FOGUERES DE MONTSORIU 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  R2 

 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Abadia de Sant Martí de Riells 

Punt final: Ídem, és una ruta circular. 

Km totals: 8,9 km 

Desnivell acumulat: 250 m 

Durada: 
1 hora i 50 minuts a peu 
45 minuts en bicicleta 

Accessibilitat: 
La major part de l’itinerari és accessible a peu, en bicicleta i en 
vehicle motoritzat. El tram entre el camí Vell amb Can Marlet 
és accessible únicament en 4x4. 

Tipus de ferm: 
L’itinerari és una pista de sauló compactat de 3 m., excepte el 
tram de l’itinerari que passa per la GIV-5521. 

Mesures d’adequació: 
Cal millorar l’accés, desbrossar i anivellar la pista que 
comunica el Camí Vell amb Can Marlet. 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: 

Itinerari Riells – Feixa Llarga 
Itinerari Riells – Viabrea 
GR-83 - Camí del Nord o del Canigó  
El camí Vell – Tram del Montseny 

Marques: 
Marques vermelles i blanques, corresponents al GR-83 (camí 
del Nord o del Canigó).  

Panells informatius: 
Panells de senyalització del GR-83 i d’El Camí  
Plànol de situació del Parc Natural del Montseny 

Estat de conservació: Bo, excepte el tram entre el Camí Vell i Can Marlet. 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació de les suredes i l’espai que forma part de la Zona d’Alt Interès Natural del Parc Natural del Montseny. 



 
Descripció 

Descripció: 

Aquest itinerari s’inicia i finalitza a l’abadia de Sant Martí de Riells del Montseny. Continua per la GIV-5521 fins a l’alçada del Molí d’en Joia on es 
troba el trencant que condueix a Can Joia, a mà esquerra. L’itinerari continua per aquest camí, passa el mas, creua la riera de Riells i segueix per 
la pista forestal, en direcció als Boscos de Riells. La pista continua fins arribar a Fogueres de Montsoriu per on continua pel carrer Turó de Morou, 
la Plaça Major, el carrer Turó de Monfort, el carrer Coll de Te i el carrer Serrat del Tabal, on l’itinerari es torna a transformar en pista per arribar a 
Can Sancliment. A partir d’aquí, el camí retorna cap a Riells del Montseny seguint la pista que transcorre prop de la riera de Riells. De tornada, el 
camí passa per Can Belluga i arriba a Can Marlet, des d’on retorna al camí Vell, per on passa l’itinerari Riells – Feixa Llarga, fins retornar al punt 
inicial, l’abadia de Sant Martí de Riells.  

 
Perfil 

Gràfic: 

Riells - Fogueres de Montsoriu
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Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: 
Es situa als Boscos de Riells, just passada la riera de Riells. Aquests boscos estan formats bàsicament per suredes amb sotabosc de brolla 
acidòfila, hàbitat de gran interès naturalístic.  

 
Propostes i comentaris 

Cal millorar l’accés, desbrossar i anivellar la pista que comunica el Camí Vell amb Can Marlet. 

 
Observacions 

Seria interessant habilitar un carril bici segregat de la circulació de vehicles motoritzats, en el tram d’itinerari que transcorre per la GIV-5521, per garantir una major seguretat tant pels 
ciclistes com pels senderistes.  



 
Fotografies 

    
Abadia de Sant Martí de Riells, el punt de 

sortida 
Panell informatiu amb plànol de situació 

del PN del Montseny i senyalització 
Panells de senyalització del GR-83 i d’El Camí 

– tram del Montseny Punt informatiu del PN del Montseny 

    

Can Joia 
Tram de l’itinerari a l’alçada de la riera de 

Riells Riera de Riells Boscos de ribera de la riera de Riells 

    
Plantacions de planifolis a la vora de la riera 

de Riells 
Clap de conreu de secà Tram de l’itinerari amb les Agudes al fons Tram de pista que s’endinsa als Boscos de 

Riells 



 
Fotografies 

    
Suredes dels Boscos de Riells, àrea 

d’interpretació  Plaça Major de Fogueres de Montsoriu Camí de Can Marlet al Camí Vell 
Enllaç amb el Camí Vell, per on transcorre 

l’itinerari Riells – Feixa Llarga 

   

 

Punt de l’itinerari que es creua amb el Torrent 
de Torroella 

Torrent de Torroella Retorn al punt inicial, l’Abadia de Sant Martí 
de Riells 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARI: RIELLS - VIABREA 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  R3 

 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Abadia de Sant Martí de Riells 

Punt final: Ídem, és un camí circular. 

Km totals: 16,7 km 

Desnivell acumulat: 500 m 

Durada: 
3 hores i 45 minuts a peu 
1 hora en bicicleta 

Accessibilitat: 

L’itinerari és accessible a peu i en bicicleta en tot el recorregut. 
L’ús de vehicle motoritzat es permet únicament en aquells 
trams de l’itinerari on el ferm és una pista de sauló o es troba 
asfaltat. 

Tipus de ferm: 

L’itinerari està format per una pista de sauló de 3 m. d’amplada 
en bona part del recorregut, una carretera asfaltada de doble 
sentit en els trams urbanitzats i camins de terra en aquells 
punts on s’endinsa més en el bosc. 

Mesures d’adequació: - 

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: 

Itinerari Riells – Fogueres de Montsoriu 
Itinerari Riells – Feixa Llarga 
Itinerari Breda – Ermita de Sant Llop 
GR-83 (camí del Nord o del Canigó)  
El Camí Vell – Tram del Montseny 

Marques: Marques vermelles i blanques, corresponents al GR-83  

Panells informatius: 
Panells de senyalització del GR-83 i d’El Camí 
Plànol de situació del Parc Natural del Montseny 

Estat de conservació: Bo 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació de les rouredes de roure africà i l’ermita de Sant Llop de Viabrea, situada dalt del turó (246 m). 
Es considera un element d’interès històrico-arquitectònic del municipi.  



 
Descripció 

Descripció: 

L’itinerari s’inicia i finalitza a l’abadia de Sant Martí de Riells del Montseny. Continua pel GR-83, en direcció sud, passant pel 
cementiri, el Molí de Can Joia i la Granja, el bosc del Rossal i les Olivetes. Continua resseguint el torrent de Nogueretes fins a trobar 
la riera de Breda per l’Aulet de la Tordera. Travessa el bosc de les Agudes i enllaça amb el camí de Palló, del qual es desvia per 
arribar a l’ermita de Sant Llop de Viabrea. Des d’aquest punt, continua pel camí de Sant Llop que travessa la urbanització Residencial 
Riells II, pel carrer de l’Ermita, i continua en direcció Ca n’Hoste, passant pel Bosc de Can Massó, la zona del Regadiu de Can 
Rebolles i fins a la urbanització Residencial Riells I. La tornada es proposa seguint un tram de la GI-552 per tornar a entrar a Riells I 
pel carrer de les Aigües. Al final del carrer enllaça amb el GR-83 que continua en direcció nord cap a la Perxada de Can Castells, 
voreja el turó de Sant Llop i creua la riera amb el mateix nom. Es continua direcció nord, passant pel bosc de les Agudes i enfilant-se 
cap a l’abadia de Sant Martí de Riells. 

 
Perfil 

Gràfic: 

Riells - Viabrea
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Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: 
Es situa en un punt entremig de l’itinerari, concretament a l’ermita de Sant Llop de Viabrea. En aquest punt es poden observar 
diverses mostres de rouredes de roure africà. 

 
Propostes i comentaris 

- 

 
Observacions 

Una part de l’itinerari es comparteix amb trànsit rodat, tot i que la densitat de vehicles és molt baixa. En els trams asfaltats seria necessari senyalitzar-hi un carril bici 
segregat i compartit amb els senderistes per millorar la seguretat de la ruta. 



 

 
Fotografies 

   
Abadia de Sant Martí de Riells, el punt 

de sortida 
Panell informatiu amb plànol de situació 

del PN del Montseny i senyalització 
Panells de senyalització del GR-83 i d’El 

Camí – tram del Montseny Punt informatiu del PN del Montseny 

   

Enllaç amb el GR-83, pel cementiri Camí de terra que coincideix amb el    
GR-83 o Camí del nord  

Camí de Sant Llop, abans d’arribar a 
l’ermita 

Roureda de Quercus canariensis     
(roure africà) 

   

Ermita de Sant Llop de Viabrea 
Matollars (estepars i brolles) silícoles de 

terra baixa Residencial Riells II 
Camí de Sant Llop amb els boscos de 

Can Massó 
 



 
Fotografies 

   
Ermita de Santa Anna des de 

Residencials Riells II 
El Castell de Montsoriu des de 

Residencial Riells II 
Regadiu de Can Rebolles, amb prats de 

dall 
Arribada a Residencials Riells I pel Camí 

de Sant Llop 

   

Enllaç amb la GI-552 Marques del GR-83 o Camí del nord 
Senyalització vertical del GR-83 o Camí 

del nord 
Pista de tornada a Riells per on 

transcorre el GR-83 

   
Tram de pista amb el massís del 

Montseny al fons 
Can Massó Llera de la riera de Sant Llop a l’alçada 

de Can Massó 
Boscos de ribera de la riera de Sant Llop 



 
Fotografies 

   

 

Plantacions de planifolis vora la riera 
de Sant Llop 

Tram del GR-83 que creua la riera de 
Sant Llop 

Rouredes de Quercus petraea        
(roure sessiliflor) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINERARI: BREDA – ERMITA DE SANT LLOP 

 
Dades generals 

 
Mapa 1 

Codi:  R4 

 
Tipologia 

Punt d’inici: Plaça de l’Església de Santa Maria de Breda 

Punt final: Ídem, és un itinerari circular. 

Km totals: 7,5 km 

Desnivell acumulat: 122 m 

Durada: 
1 hora i 30 minuts a peu 
30 minuts en bicicleta 

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

Tipus de ferm: 
La major part de l’itinerari és una pista de sauló compactat 
d’una amplada entre 2,5 i 3 metres. Només els trams de 
l’itinerari que transcorren per zona urbana són vies asfaltades.  

Mesures d’adequació: 
Caldria reomplir de sauló i anivellar el tram de l’itinerari que 
comunica el Camí de Sant Llop amb la carretera GI-552.  

 
Connectivitat entre itineraris 

Connexió amb itineraris: 
Variant del Turó de Santa Anna 
Itinerari Riells – Viabrea 
GR-83 (camí del Nord o del Canigó)  

Marques: 
Marques vermelles i blanques, corresponents al GR-83 (camí del 
Nord o del Canigó). 

Panells informatius: 
Panells de senyalització del GR-83  
Plànol de situació del Parc Natural del Montseny 

Estat de conservació: Bo 

 

 
Objecte 

Objecte de l’itinerari 
mediambiental: 

L’itinerari es centra en l’observació de la riera de Breda, com a element d’interès natural i paisatgístic del municipi, i el seu bosc de 
ribera. Aquest és format per vernedes i salzedes. Per altra banda, l’itinerari transcorre per altres espais d’interès cultural, 
patrimonial, natural i paisatgístic com l’ermita de Sant Llop de Viabrea i l’ermita de Santa Anna, així com la zona del Rieral, el Pla de 
Quelet i la Quintana de Can Sagristà, una zona agrícola amb prats de dall. 

 



 
Descripció 

Descripció: 

Aquest itinerari s’inicia i finalitza a la plaça de l’Església de Santa Maria de Breda. Continua pel passeig de les Escoles, el carrer de 
Sant Llop i l’avinguda de Can Guillaumes, fins arribar a la urbanització Residencial Riells II pel carrer Tramuntana. Des d’aquí agafa 
el camí de Sant Llop que duu i retorna de l’ermita de Sant Llop de Viabrea. Segueix pel camí de l’ermita fins a la urbanització 
Residencial Riells I, on trenca a mà esquerra per arribar a la carretera GI-552. Creua la carretera i continua per la pista que duu a 
Cal Rei, passa per la zona del Rieral, el Pla Quelet i l’EDAR de Breda fins a la Quintana de Can Sagristà. Seguidament creua el camí 
de Can Sagristà per enfilar-se al turó de Santa Anna, passa per davant de l’ermita i davalla per la zona del Pagès de Baix. De nou, 
l’itinerari creua la GI-552 i entra al nucli de Breda pel carrer de Barcelona. Finalment, enllaça amb el carrer de Sant Llop que retorna 
al punt de sortida de l’itinerari. 

 
Perfil 

Gràfic: 

 
 
Zona d’interpretació de l’itinerari 

Descripció: 
Es situa al tram on l’itinerari creua la riera de Breda, entre el nucli de Breda i la urbanització Residencial Riells II. Ressegueix el tram 
de riera que transcorre per la zona agrícola on hi ha el Molí de Fogueroles i Ca n’Hoste. És en aquest punt on es pot observar el bosc 
de ribera de la riera, on hi destaquen les vernedes.   

 
Propostes i comentaris 

- 

 
Observacions 
Caldria habilitar dos passos de vianants en els punts on l’itinerari creua amb la carretera GI-552.  
Caldria parlar amb el propietari de Cal Rei ja que un petit tram de l’itinerari transcorre pel camí privat del seu mas.  

 



 
Fotografies 

 
Punt de sortida, l’església de Santa 

Maria de Breda 
Zona d’interpretació: tram en el que 
l’itinerari creua amb la Riera de Breda 

Les vernedes de la riera de Breda Les vernedes de la riera de Breda 2 

Camí de Sant Llop Marques del GR-83 o Camí del nord Ermita de Sant Llop de Viabrea 
Matollars (estepars i brolles) silícoles de 

terra baixa 

 

Residencial Riells II Camí de Sant Llop amb els boscos de 
Can Massó 

Ermita de Santa Anna des de 
Residencials Riells II 

El Castell de Montsoriu des de 
Residencial Riells II 

 



 
Fotografies 

 
Regadiu de Can Rebolles, amb prats de 

dall 
Arribada a Residencials Riells I pel Camí 

de Sant Llop 
Tram que enllaça amb la GI-552 Pista de Cal Rei 

Punt de l’itinerari on comença el camí 
privat de Cal Rei 

Punt de l’itinerari on finalitza el camí 
privat de Cal Rei El Rieral 

El Pla de Quelet amb el Montseny al 
fons 

L’EDAR de Breda Enllaç amb el Camí de Can Sagristà o la 
Variant del Turó de Santa Anna 

Tram de l’itinerari que puja cap al Turó 
de Santa Anna 

Tram de l’itinerari que transcorre pel 
Turó 



 
Fotografies 

 

 

Ermita de Santa Anna Façana de l’ermita 
Tram del Turó de Santa Anna que 

retorna al nucli de Breda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








