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Patrimoni

Sortim del Pont Trencat, al marge esquerre 

de la Tordera (els marges d’un riu sempre 

s’ubiquen segons la direcció de l’aigua: si 

ens plantem al mig del Pont Trencat i mirem 

aigües avall, el marge esquerre de la Tordera és 

el que ens queda a la nostra esquerra, encara 

que després ens dirigim aigües amunt). Des 

del pont hi ha una bona vista del riu, i podem 

observar pollancres, verns, salzes, plàtans... 

com comencen a perdre la fulla. Si tenim 

paciència podem veure grups de barbs de 

muntanya moure’s de pressa per dins el riu.

Entre aquest pont i el de baix, el Pont de la 

Sila (també anomenat de la Cantina o de la 

Reina), s’hi veuen famílies d’ànecs collverd, i 

a la primavera el blauet pescar.

Prenem el camí del costat del Pont Trencat en 

direcció al pont de la carretera C-35. Abans de 

travessar aquest pont per sota, podem baixar 

fi ns el prat de davant del Pont Trencat i apropar-

nos fi ns el riu. Veure el Pont Trencat des de sota 

mateix és una nova visió força imponent.

Passem per sota el pont de la C-35 i de 

seguida ens trobem vora l’antiga masia de can 

Lligada, a la nostra dreta. Podem observar 

les parets que tanquen l’eixida de la casa, 

fetes de pedres de riu, còdols petits i grans.

A les parets hi creix la parietària, una herba 

ben coneguda per molta gent que en pateix 

al·lèrgia, però també coneguda per les seves 

propietats diürètiques.

Pas per sota dels Cinc Ponts
Passem de llarg can Lligada i de seguida 

trobarem el pas per sota els Cinc Ponts, per 

on passa el tren. És un pont fet de maons que 

podem veure millor des de l’altre cantó. Podem 

apropar-nos-hi per un corriol per observar les 

cinc voltes sobre la Tordera. Si continuem per 

anar cap a la font dels Enamorats hem de seguir 

el carrer Francesc Moragas. Estem al Sot de 

les Granotes, i a la nostra esquerra tenim una 

terrassa al·luvial de la Tordera on actualment 

hi ha camps, algun hort i alguna plantació. 

Agafem el camí a mà esquerra que passa per 

sota la piscina municipal i ressegueix aquests 

camps. Una alzina grossa es troba a l’inici 

d’aquest tram, on després ens acompanyen 

els canyars, les bardisses i els herbassars, tres 

tipus d’hàbitats que s’omplen d’ocells que 

hi troben refugi. Aquests dies podem veure 

com el pit-roig, aquest petit ocell que s’atura 

a prop nostre i ens mira ben airós, refi la el 

seu cant tant característic per indicar als seus 

companys que aquest és el seu territori. També 

hi ha l’olivarda fl orida, una planta ruderal de 

fl ors grogues i vistoses que omplen de color 

els solars abandonats i les vores dels camins.

Arribarem al riu Sec, un petit afl uent de la 

Tordera que ve dels sots del Virgili i de les Valls. 

En travessar-lo podem anar cap a  l’esquerra, 

en direcció el molí de can Tresserres, o bé 

marxar cap a l’esquerra, entre un passeig de 

plàtans i aranyoners, passar de llarg el camí 

que puja a can Carreres, i tornar a travessar el 

Riu Sec pel costat d’un vern. De seguida ens 

trobarem al pla de la Font dels Enamorats, 

amb grans exemplars de plàtans i pins 

pinyoners, i unes quantes taules amb bancs 

de fusta per seure a descansar o a fer un mos. 

La font, però, no raja.

Al tornar podem aturar-nos a la bassa del Sot 

de les Granotes, que tot i estar buida encara hi 

creix la boga, una planta típica dels ambients 

aquàtics, que fa una espiga grossa molt 

característica. També podem baixar fi ns a la 

Tordera per un caminet que travessa els prats 

del Sot de les Granotes, i veure l’encant dels 

Cinc Ponts. 

El pla de la font dels Enamorats

Aquest passeig ens porta a conèixer una zona periurbana de Sant Celoni i a contemplar la tardor 
prop de la ribera de la Tordera. Si som bons observadors, a més, podrem fi xar-nos en cadascun dels 
ponts que travessen el riu.

Del Pont Trencat a la font dels Enamorats
Passegem pel...

Actuacions a la font 
del Rector d’Olzinelles
Durant el mes d’octubre la font del 

Rector, a Olzinelles, ha tornat a quedar 

mig colgada pel sauló mogut per les 

pluges. El Parc del Montnegre Corredor 

ha restaurat l’espai, tot millorant els 

drenatges dels entorns de la font.

El bosc de ribera entre el Pont trencat i 
el pont de la carretera C-35


