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Patrimoni Cultural Ruta del RomànicSituació Museu etnològic del
Montseny

Productes de la terraCastell de Montsoriu

L’aigua Catifes de flors naturals Activitats esportivesFires i festes
La Vall d’Arbúcies està situada al bell mig del Parc Natu-
ral del Montseny i les Guilleries.
Aquesta ubicació fa que gaudeixi d’una gran diversitat de 
flora i fauna, amb paisatges mediterranis i centreeuro-
peus. 
Podem descobrir la bellesa d’aquests paratges fent ca-
minades pels vorals de la riera i les rutes assenyalades 
que ens portaran a punts d’interès com el Castell de 
Montsoriu, Santa Fe, Sant Pere Desplà, Santa Maria de 
Lliors, Joanet, Sant Marçal i, fins i tot, a coronar el cim 
de les Agudes.
Una bona mostra de la flora i fauna de la vall, la trobem 
al mateix nucli urbà on hi ha diversos parcs i jardins per 
poder passejar-hi o passar-hi una estona descansant.

La Vall d’Arbúcies està situada al bell mig del Parc Na-
tural del Montseny, a la comarca de la Selva, a una hora 
de Barcelona i a poc més de mitja hora de Girona i de la 
Costa Brava.

Accessos carretera:
•  AP-7 de Barcelona a la Jonquera, sortida núm. 10 

d’Hostalric per la C-251 direcció Sant Celoni i enllaçar 
amb la GI-552 fins a Arbúcies.

•  Eix Transversal C25, Arbúcies compta amb dues en-
trades i sortides Arbúcies-Sant Hilari sortida 209 i 
Coll de Revell. A la primera s’accedeix a Arbúcies per 
la GI-550 i la segona per la GI-543.

Transport 
• Autocar - www.teisa-bus.com
• Tren – www.rodalies.gencat.cat/es 

Oficina de Turisme d’Arbúcies
Major, 6 • 972 16 24 77 

www.arbucies.cat

Sant Pere Desplà
Església romànica del s. XIII, amb un interessant conjunt 
pictòric preromànic de finals del s.X, començaments del 
s. XI

Santa Maria de Lliors
Església d’origen romànic, tot i que la major part de 
l’obra que avui podem veure correspon al s.XVII

Sant Cristòfol de Cerdans
Església romànica d’estil llombard de finals del s. XI o 
principis del XII. Actualment té afegides dues capelles 
laterals del s. XVI i l’àbsis fou tapat, al s. XVIII, en ado-
sar-s’hi la casa rectoral.

Sant Mateu de Joanet
Església d’origen romànic. L’edifici actual és fruit d’una 
reforma que es va realitzar el 1619, i el 1890 s’hi afegí el 
campanar.

El Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, és un cen-
tre d’exposició, conservació, difusió i investigació del pa-
trimoni cultural del massís del Montseny, que es troba 
instal·lat en un edifici del segle XVII (1.800m2) totalment 
restaurat i adaptat, situat al centre d’Arbúcies. 
Les sales d’exposició permanent, mostren els testimo-
nis materials de les comunitats que han poblat el mas-
sís al llarg de la seva història.
En el mateix edifici també hi trobarem l’Oficina de Turisme 
de la vila i la del Parc Natural del Montseny i una mostra 
d’oficis artesanals i d’una incipient industrialització basada 
en la torneria de fusta, el tèxtil i la carrosseria d’autocars, 
en l’actualitat plenament consolidada i liderant el sector.

Una de les principals característiques de la vila és la 
gastronomia, ja que gaudeix d’una gran riquesa de pro-
ductes autòctons. 
La cuina d’Arbúcies destaca per l’ús de productes de pro-
ximitat i per ser molt casolana, però a poc a poc està es-
devenint, també, un referent internacional, ja que compta 
amb un restaurant guardonat amb Estrella Michelin. 
Els comerços de la vila ofereixen al visitant els nostres 
productes típics i d’elaboració artesana.
Cada diumenge al matí hi ha el mercat setmanal i les 
botigues obertes

El Castell de Montsoriu està considerat com un dels 
castells gòtics més imponents de tot Catalunya i un dels 
recintes medievals més importants.
Amb una situació envejable-ubicat al cim d’un turó de 
més de 640 metres, al peu del Montseny i a tocar de les 
Guilleries- fou la seu militar dels vescomtes de Cabrera.
Si bé les primeres referències escrites daten de l’any 
1002, Montsoriu ja havia estat un recinte ocupat pels 
ibers. Posteriorment fou un punt de referència de la no-
blesa catalana i una fortalesa inexpugnable per la seva 
impecable construcció i pels sistemes de defensa. 
Actualment, tot i estar en procés de restauració, està 
obert al públic per fer-hi visites. 

L’aigua és un dels elements fonamentals del nostre ter-
ritori. Trobem fonts, rieres, rierols, recs... que s’utilit-
zen per al regadiu dels camps i horts que envolten la 
vila.

Aprofitant la riquesa natural que tenim al poble, reco-
manem fer El Passeig de la Riera, que s’inicia al Museu 
Etnològic del Montseny. Durant tot el recorregut anem 
vorejant la riera per contemplar la bellesa natural que 
ens ofereix.

Al llarg de l’itinerari ens anirem trobant indicadors d’al-
tres rutes que ens permetran conèixer més la vila, com 
la Ruta de Santiago Rusiñol, artista que va pintar el pai-
satge d’Arbúcies durant els estius del 1926-1930. 

La Farga del Roquer és el Centre d’Interpretació de la 
Riera d’Arbúcies. Quan hi entrem, la visita ens trans-
porta al passat i ens permet observar la importància de 
l’aigua en el desenvolupament industrial de la població.

El diumenge abans de Corpus  se celebra el Concurs de 
Catifes de Flors Naturals, que adornen els carrers de la 
vila al llarg de dos quilometres.

Les catifes són fruit de l’anel col·lectiu dels veïns que 
molts dies abans ja estan treballant en la seva elabo-
ració. Petits, joves i adults es reuneixen dies abans per 
triar-ne el disseny  i durant la mateixa setmana per anar 
a recollir la flor i preparar-la per al gran dia.   

L a festa se celebra des de fa més de 500 anys i el  1999 
va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional 
per la Generalitat de Catalunya.

El dissabte a la nit ja es comencen a dibuixar les catifes 
per tal  que el diumenge al migdia ja estiguin enllestides.

Trobada de Clàssics Montseny Guilleries, tercer diu-
menge de febrer.

Recreació del Combat d’Arbúcies de 1714, primer cap 
de setmana d’abril.

Mercat de la flor de Joanet, últim diumenge d’abril.

Fira Terra de Bruixes i Bandolers, últim cap de setma-
na d’abril.

Festa Major del Roser de Joanet, segon diumenge de 
maig.

Catifes de flors naturals, diumenge abans de corpus.

Enramades, vuitada de corpus.

Festa Major , últim cap de setmana de juliol.

Festa Major de Lliors, primer diumenge de setembre.

Aplec de la capella ,quart cap de setmana de setembre.

Fira de Tardor i del Flabiol, primer cap de setmana de 
novembre.

Fira del Tió, primer cap de setmana de desembre

La situació d’Arbúcies  permet fer activitats esportives 
relacionades amb l’entorn i obertes a tots els públics.

El primer cap de setmana de març es comença amb la 
VinyaBike, una marxa popular amb btt que  ofereix al 
ciclista poder descobrir l’entorn que tenim.

El dissabte abans de Rams el carrer principal de la vila 
queda tancat per veure com corredors de totes edats 
participen en la Milla Urbana.

Durant el mes d’abril és quan hi ha més  activitat. El 6 
és el Dia Mundial de l’Activitat Física i en aquesta data 
el poble es bolca en les diverses activitats que es rea-
litzen. A més, també durant aquelles setmanes hi ha la 
Duatló Popular per als més atletes. 

El segon cap de setmana de maig és moment per parti-
cipar a la Marxa de la Primavera i veure com els boscos 
floreixen.

Al juliol, aprofitant la llum de la lluna, els arbuciencs 
surten a visitar l’entorn tot fent la Marxa Nocturna.Vall d’

Santa Coloma
de Farners

Anglès

Sant Hilari Sacalm
Caldes

de Malavella

Sils

Hostalric
Tossa de Mar

Lloret de Mar

Blanes

Arbúcies

Espinelves

Breda

Pa de pessic a Arbúcies des de 1865

Elaboració artesana d’embotits

Mongeta del ganxet

Gran varietat de pomes

Oli autòcton d’Arbúcies

Conreu de productes de l’horta

Arbúcies Parc Natural del Montseny

L’Arbre de la Llibertat
Al bell mig de la plaça de la Vila hi trobem un dels sím-
bols del poble, un plataner que fou plantat el 1873, per 
celebrar la proclamació de la Primera República.

L’església parroquial de St. Quirze i Sta. Julita.
Església d’origen romànic, totalment reformada al 
s.XVI, edifici d’estil gòtic. 

Safareig de Can Jombo
Antic safareig on les dones del poble anaven a rentar la 
roba de les seves famílies. Actualment està restaurat.

Cases noucentistes i modernistes
Un passeig pel poble ens permet contemplar algunes 
cases amb detalls històrics de l’època modernistes i 
noucentista.

La Capella
És originària del s.XVI i va ser destruïda durant la Guer-
ra Civil i construïda de nou l’any 1945. 

Fonts de bomba
Típiques fonts d’aigua de pou, ubicades en diferents 
parts del municipi. Utilitzen un sistema de bombatge 
que s’acciona a través d’una palanca de ferro.

Pou de l’Escultor 
Construcció de tipus funcional i popular, utilitzada per 
extreure aigua per als usos domèstic i de regatge dels 
horts. Actualment és un bon mirador de la Vall d’Arbú-
cies, lloc ideal per fotografiar la vila. 



Castell de Montsoriu
direcció Breda

Cementiri
direcció Sant Hilari
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WEBS:

www.arbucies.cat
ofturisme@ajarbucies.cat

memgarecepcio@ajarbucies.cat

TELÈFONS D’INTERÈS:

Ajuntament: 972 860 001
Museu Etnològic del Montseny, la Gabella: 972 860 908

Oficina de Turisme: 972 162 477
Policia Local: 686 945 650

Oficina de Turisme d’Arbúcies
Major, 6 • 972 162 477 

Arbúcies

Oficina d’informació

Farmàcies

Fonts
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LLOCS D’INTERÈS:
 A Passeig de la riera

 B Bassa de la Farga

 C Plaça de la Vila

 D Museu Etnològic del Montseny - La Gabella

 E Pont de l’Escultor

 F Jardins dels Arboços

 G Farga del Roquer           

 H Piscines Municipals

 I Bombes d’aigua

 J Cases modernistes

 K Prat Rodó

 L Capella de la Pietat

 M Pomari

 N Safareig de can Jombo

 O Parc de la dona d’aigua

 P Castell de Montsoriu

RUTES:

• Passeig de la riera • Combat 1714
• Itinerari Rusiñol • Castell de Montsoriu
• Bruixes i bandolers • GR 83

EQUIPAMENTS I SERVEIS:
 A Ajuntament
 B CAP
 C Capella de la Pietat
 D Espai Polivalent Can Son
 E CEIP Dr. Carulla
 F Cementiri
 G Centre Cultural Can Cornet
  Biblioteca, Escola d’Adults i Escola de Música           
 H CET Montseny Guilleries
 I Deixalleria Municipal
 J Depuradora
 K Escola Vedruna
 L Església Parroquial
 M Hotel d’Entitats

 N Geriàtric
 O IES Montsoriu
 P Llar d’Esplai dels Jubilats
 Q Lllar d’Infants El Jardinet
 R Museu Etnològic del Montseny - La Gabella
  Oficina de Turisme
 S Oficina de Recaptació del Consell Comarcal
 T Parc de Bombers
 U Parcs infantils
 V Pistes de Petanca
 W Zona esportiva can Delfí
  Centre BTT, Poliesportiu i Piscines municipals
 X Zona esportiva de Can Pons
  Camp de Futbol, Pistes de Tennis i Poliesportiu
 Y Policia
 Z Illa de can Delfí


