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Nom de la Ruta: Riells del Fai  a  Aiguafreda  

Comarca: Vallès Oriental Durada: 07:30 hores 

Desnivell acum.: 850 m. Quilometres: 16’13 Km 

Altura mínima: 282 m. Altura màxima: 923 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Riells del Fai (282 m.) – Aiguafreda (416 m.).  
 
Itinerari:  Riells del Fai - Can Quintanes - Grau del Traver - Can Mestret - el Clascar - Sant Pere de Bertí - 
Coll de Nou (923 m) - Bellavista Vella - La Trona - Grau de les Avellanes - Sant Pere de Valldeneu - 
Aiguafreda. 
 
Descripció:  Sortim de la parada de bus de Riells del Fai, en dirigim en direcció Est per els carrers del poble 
fins atrobar la pista que ens portar a Can Quintanes, marques verdes. Abans d’arribar a can Quintanes un corriol 
s’enfila tot vorejant la casa per el Nord, tornem agafar una pista en bastant mal estat, fins un coll (490 m), un 
corriol a l’esquerra amb marques de color vermell, comença a acostar-nos al cingle, el camí gira a la dreta tot 
enfilant el grau del Traver, damunt el grau, trobem una pista, i tot davant nostre can Mestret, seguim la pista 
que passa al costat de la casa, al cap d’una estona arribem al Clascar, una fortificació en ruines. Un corriol en 
direcció nord, en porta en 5 minuts a Sant Pere de Bertí, església del 1031, reconstruïda al segle XVI. En 
dirigim a Can Magre, enllacem amb el GR-5 direcció Nord, al cap de 100 metres un pal indicador en marca el 
PR C-33 a La Trona, deixem el GR per seguir el PR, passant per el coll de Nou i la casa de Bellavista Vella, 
tornem a trobar el GR-5, girem a l’esquerra, al cap de 200 metres, el PR gira a la dreta per baixar cap el Figaró 
per el grau de La Trona, nosaltres al seguim durant uns 10 minuts per anar al mirador de La Trona, 
espectaculars vistes, reculem cap a dalt del cingle. El GR segueix en direcció Nord, a uns 350 metres, s’inicia el 
Grau de les Avellanes, abans de agafar-lo, un metres mes endavant un excel·lent mirador de la vall del Congost 
i el Montseny i del grau que hem de baixar. Reculem uns metres per agafar el camí que baixar vertiginosament 
cap avall, sempre seguin les marques del GR, passem al costat de la casa de Valldeneu, per arribar a Sant Pere 
de Valldeneu, edificació romana i reformada posteriorment. Seguim el GR fins a l’estació de Sant Martí de 
Centelles, final de la ruta.  
 
GPS:  Trak real.  
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