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El municipi de Sant Celoni té bona part 
del seu territori a les fondalades oba-
gues del Montnegre. Una de les valls 
més emblemàtiques d’aquesta mun-
tanya és, justament, la vall de Fuirosos, 
que comença aigües avall del poble de 
la Batllòria. Us animem a fer-hi una 
passejada.

Per arribar a la vall de Furiosos hem d’anar al 
fi nal de la plana de la Ferreria, travessar difi -
cultosament la Tordera i passar, també difi cul-
tosament, per sota l’autopista pel mateix pont 
de la riera de Fuirosos. Ara bé, aquest camí no 
és el més adequat si la Tordera baixa gaire ple-
na, i cal anar fi ns el gual de les Llobateres per 
tornar a pujar riu amunt. Aleshores l’autopista 
la podrem travessar pel damunt a través d’un 
pont que ens portarà al cantó dels camps del 
Tall d’en Bosc i continuar un tros pel costat de 
l’autopista fi ns a veure ca l’Oller.

L’entrada de la vall no té pèrdua perquè està 
custodiada pel magnífi c mas de ca l’Oller, una 
casa pairal restaurada recentment on havien 
viscut masovers, majordoms i propietaris de 
bona part de la vall.

Una pista recorre tota la vall a prop de la riera, 
ara pel marge esquerre ara pel marge dret, i va 
fent algunes giragonses en els sots més pro-
funds. El camí és llarg, i es pot arribar fi ns al 
fons de la vall per enfi lar-nos fi ns al coll de can 
Benet o també dit L’Esplai, o bé tombar per 
alguns dels camins que pugen cap a Sant Martí 
de Montnegre. Compte, però, si no porteu un 
bon plànol o no us ho coneixeu prou, perquè el 
Montnegre és una muntanya molt perdedora!

Penetrar a la vall de Fuirosos és fer una ca-
minada suau i agradable en un espai ample i 
relativament obert. Alguns dels elements que 
podeu observar us els comentem tot seguit:

- La font de Sant Joaquim, enclotada al costat 
esquerre de la pista, sota uns alts plàtans, una 
mica més enllà de ca l’Oller. Té una sanefa de 
trencadís a la paret de la font, que ara no raja 
perquè la canonada es va perdre.

- La reforestació de ca l’Oller, que recupera 
el bosc autòcton en els espais ocupats per 
plantacions d’eucaliptus que ICONA va plan-
tar després del gran incendi de ca l’Oller de 
l’any 1974.

- Can Bac, enrunada, i els camps del voltant. 
Situada en un revolt del camí, l’entorn és 
obert i ofereix un paisatge encantador. Una 
mica més enllà trobem can Torres.

- L’església de Sant Cebrià de Fuirosos i el mas 
del Forn del Vidre, al marge dret del camí. 
Ara, amb el bosc net i els suros pelats, es veu 
amb facilitat el darrera de l’ermita, i si us hi 
arribeu podreu veure millor el campanar i el 
petit cementiri acompanyat d’un xiprer.

- Els prats de can Riera de Fuirosos, una altra 
de les cases grans de la vall de Fuirosos. El 
camí voreja la casa i els prats.

- El pantà de la Brinxa. Seguint per la vall 
principal s’arriba a aquest embassament, un 
lloc espectacular per les vistes i pels hàbitats 
aquàtics que ofereix. La seva construcció te-
nia com a objectiu garantir la disponibilitat 
d’aigua per regar els camps i prats de la vall. 
Els propietaris de can Riera van fer construir, 
a més d’aquest, els embassaments del Crous, 
de can Riera i de can Torres, tots ells molt 
ben integrats i d’un gran valor natural.
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