
 

El dia 26 d'abril vam anar al Parc Natural del Montseny. La primera 

intenció era anar-hi fins el Gorg Negre a Gualba però degut a les 

pluges dels darrers dies la riera baixava amb molta aigua i força, i a 

més, la dificultat per accedir fins el Gorg va fer decidir-nos per acabar 
la ruta abans, a la Resclosa, bonic toll d'aigua. 

Com arribar: - Heu d'anar cap a la localitat de Gualba, per arribar-
hi heu d'agafar la BV-5115 fins el quilòmetre 5. Un cop a Gualba 
continueu per la mateixa carretera que passa a ser el passeig del 
Montseny. Aneu seguint els cartells de color groc indicant Parc 
Mediambiental. Haureu de girar a la dreta cap el camí del RACC i en 
el següent encreuament gireu a la dreta. Arribareu a un camí de terra 
apte per circular en turisme. Continueu en sentit Riells i no al Parc 
Mediambiental, el camí és el de la dreta. Continueu el camí que va 
pujant durant 3,1 quilòmetres fins que arribareu a la Vessana on hi 
ha Can Prat. Veureu una senyal de prohibició d'aparcar. Darrera la 
senyal hi ha lloc per deixar el vehicle. 

 

 



 

 

Ruta: - Un cop deixeu el vehicle estacionat heu d'anar pel camí que 
teniu al davant cap a Can Prat, caminareu entre conreus. 

 

Arribareu a un revolt on hi ha la casa, agafeu el camí que es desvia 

del principal, a l'inici del camí hi ha un cadenat. Salteu el cadenat i 
continueu pel camí que va pujant suaument. 

 

Al cap d'uns metres a la dreta hi ha una sèquia que porta aigua que 
us acompanyarà quasi tota la ruta. 



 

Al cap de mitja hora arribareu al Suro Gros que ha crescut damunt 
d'un bloc de pedra. 

 

Continueu el camí que va girant cap a la dreta, escoltareu la riera de 

Gualba, el mateix camí passa a ser un sender que va endinsant en 

zona boscosa. El sender us portarà fins a la mateixa riera. Heu de 
creuar-la saltant de pedra en pedra. Aquí heu d'ajudar els petits. 

 

Un cop creuada la riera trobareu un pal de fusta indicador de rutes. 
Agafeu el sender que continua a la dreta del pal. 

 



 

 

Al cap d'uns metres arribareu a una roca inclinada que rellisca una 

mica sense ser perillós. Un cop passeu la roca ja haureu arribat a La 
Resclosa. 

 

 



 

 

Si voleu arribar al Gorg Negre heu d'agafar el sender que puja a 

l'esquerra mirant la Resclosa de cara, aquest sender puja ràpidament 

i no és apte per fer-ho amb els petits. Aquest sender arriba a la riera. 
Haureu de continuar per un estret sender fins arribar al Gorg. 

Ara us queda la tornada desfent el camí d'anada fins on es troba el 
cotxe. 

  

 


