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Pròleg 

 

L’aigua gran protagonista dels paisatges i la biodiversitat de les nostres contrades, és 
també un element essencial de la pròpia història dels grups humans que al llarg de 
milꞏlennis han poblat el massís del Montseny. 

El professor Oscar Farrerons i el fotògraf Adrià Corella, a partir d’un treball d’una 
dimensió extraordinària, per la qualitat i la dedicació esmerçada, ens ofereixen el que és 
sens dubte l’inventari més exhaustiu que s’ha fet mai sobre les fonts del Montseny. 

Encara avui no sabem amb exactitud la quantitat de fonts que tenim en el conjunt del 
territori, en alguna ocasió s’ha parlat de més de set-centes fonts, l’Oscar i l’Adrià hores 
d’ara n’han localitzat nou-centes i encara no han finalitzat el seu treball. 

La realitat però és que la recerca endegada va molt més enllà d’un simple inventari, que 
ja de per si seria interessant, sinó que sovint incorpora treballs paralꞏlels com són 
l’estudi mineralògic, la diagnosi ambiental, així com referències històriques i 
patrimonials, entre d’altres. 

Centrant-me en el vessant més humanístic de la recerca i també en l’exposició dedicada 
al treball sobre les fonts del Montseny, comissariada pels autors i la Gemma Font i 
produïda pel Museu Etnològic del Montseny, amb la colꞏlaboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Girona i Barcelona, cal dir 
que la tasca portada a terme ens ofereix una cartografia estretament vinculada a 
l’ocupació humana del territori i és al mateix temps un treball sobre la història de la 
pròpia muntanya. 

Aquesta afirmació, més enllà de la recerca que els autors han endegat, se sustenta en un 
principi inqüestionable: qualsevol indret, en l’àmbit territorial que ens ocupa, amb 
presència d’aigua, és susceptible en un moment o altre d’haver tingut relació amb la 
presència humana i això va més enllà de l’evidència de les fonts construïdes o adaptades 
per la ma de l’home, sinó que també pot ser vàlid en el cas de la presència de cursos 
d’aigua i brolladors naturals.  

Quan parlem del Montseny, sovint fem referència al concepte de muntanya 
humanitzada. Si analitzem el seu paisatge veurem que malgrat la frondositat del seus 
boscos, que ens podrien recordar en alguna ocasió els d’una autèntica selva verge, la 
realitat és que ens trobem amb uns paisatges fortament modelats per les mans dels 
homes i les dones que han poblat aquestes contrades, i que són el resultat d’una relació 
que no és fruït dels darrers segles, sinó que es remunta a milꞏlennis enrere. 

Realment no sabem encara quan començà aquesta relació entre l’home i la muntanya, 
els testimonis arqueològics més antics que tenim en el Montseny ens situen en un 
horitzó d’entre 70.000 i 80.000 anys. 

Evidentment en períodes glacials, amb temperatures molt més fredes que les actuals, 
l’ocupació de les zones altes era complicada i per tant els assentaments se situaven en 



les zones baixes, però d’ençà del període neolític i especialment el calcolític veurem, 
com aquesta presència es generalitza, sobretot en les calmes de mitja muntanya a partir 
de la freqüentació de grups humans previsiblement dedicats a la ramaderia. No cal dir 
que les ocupacions en indrets com serien el Pla de la Calma o la mateixa Serra de l’Arca 
serien difícilment comprensibles sense l’existència d’aigua en llocs propers, tant pel 
consum humà com per al bestiar que hauria acompanyat aquestes poblacions. 

A partir d’aquí la història de l’ocupació humana del massís, passarà per diferents etapes 
i les pautes del poblament en cada període seran diverses en funció de models 
econòmics o realitats històriques i demogràfiques que condicionaran les ubicacions dels 
assentaments i nuclis de població. En aquest sentit és evident que hi ha diferències entre 
els models d’ocupació de la cultura ibera respecte a la romana, i també entre aquesta i el 
període alt-medieval. La realitat de totes formes és que el poblament de la muntanya, en 
major o menor mesura, serà constant. I això només serà possible sobretot per la 
presència de l’aigua i molt especialment per l’existència de les fonts.  

Un altre testimoni de la relació entre els grups humans i l’aigua, més enllà del que 
anomenem patrimoni material, és el que fa referència a la nostra pròpia identitat 
cultural, en forma de llegendes, mites o creences, o també com espais de celebració i 
relació social: fontades, aplecs i tornabodes. 

Dones d’aigua, paitides, nàiades i bruixes tenen sovint punts de trobada en llocs propers 
a cursos d’aigua i fonts. Un aspecte que els autors tampoc han passat per alt 

Ens trobem per tant davant d’un treball d’una gran complexitat i que com dèiem,  
l’Oscar i l’Adrià, han sabut abordar i resoldre des d’una perspectiva àmplia, cosa que 
evidentment els agraïm, tot encoratjant-los a continuar amb aquesta tasca fascinant que 
és la d’apropar aquest territori i els seus tresors naturals i culturals al conjunt de la 
ciutadania. 

 

 
Jordi Tura Masnou 
Director del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella 
 
  



Projecte “Fonts del Montseny” 

L’aigua és l’element més significatiu de la Reserva de la Biosfera del Montseny, no sols 
perquè la pluviometria del Montseny voreja els 800 litres per metre quadrat (i en llocs 
arriba els 1.300), sinó perquè ella condiciona molt altres aspectes. L’aigua ha estat i és 
l’element fonamental del Montseny. La xarxa hidrogràfica variada en orientacions i 
desnivells, les fonts, els sots i les torrenteres, han aportat al Montseny el seu tret més 
distintiu, la vida i l’element necessari per la subsistència. Conservar aquest patrimoni 
natural, però també històric i cultural, és avui del tot necessari davant d’una societat de 
les preses i l’aigua embotellada que potser no acaba de ser conscient de la immensa 
riquesa de les fonts del Montseny.  

Una font representa posar l’aigua a l’abast de tothom, significa la socialització i 
democratització d’un recurs imprescindible per la vida. Les fonts del Montseny són 
molt nombroses, i des de 2016 el “Projecte Fonts del Montseny” ha identificat quantes 
n’hi ha, en quines condicions, les coordenades d’on són ubicades, ha descrit el seu estat 
de manteniment en el moment de la darrera visita, el tipus d’aigua que brolla del seu 
manantial, i en general ha estudiat tot allò relacionat en cada una de les fonts.  

El “Projecte Fonts del Montseny” va engegar de manera senzilla, i mica a mica ha anat 
cristalꞏlitzant tota una documentació relativa a les deus de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny: ha donant lloc a una vintena de publicacions d’articles en revistes locals 
(Ausa, Quaderns d’Estudis Selvatans, Tagamanent, Aplec de Matagalls, Baix 
Montseny...) i nacionals (Vèrtex-FEEC, Muntanya-CEC, Tecnoaqua...); l’edició de cinc 
llibres amb temàtica fontinal; la impartició de conferències i miscelꞏlànies arreu de 
Catalunya (a escoles, casals i ajuntaments); la participació en congressos sobre aigua, 
fonts i espais naturals, de caire nacional (Congreso Nacional del Agua, Congreso 
Ibérico de Gestión y Planificación del Agua) i internacionals (Simposio Internacional 
sobre Conservación de Ecosistemas Fontinales, International Congress of the 
Mountains, International Conference on Water and Sustainability), i la divulgació en 
jornades de recerca (Jornada de comunicació científica EEBE-UPC, Recerca en campus 
Diagonal Besos-UPC). Gran part d’aquesta recerca la podeu consultar a 
https://futur.upc.edu/OscarFarreronsVidal  

També s’ha presentat el “Projecte Fonts del Montseny” als mitjans de comunicació 
escrita (Nació Digital, El 9 Nou, El Punt-Avui), ràdio (Arenys de Munt Ràdio, El 
dipòsit de Taradell, Ràdio Sant Celoni...) i televisió (la Xarxa, Canal Taronja, TV 
Girona, TV3...) 

La culminació de la feina feta s’ha concretat en l’exposició “Fonts del Montseny” amb 
la colꞏlaboració del Museu Etnològic del Montseny, les diputacions de Barcelona i 
Girona, i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha visitat 
Arbúcies, Sant Celoni, Breda, Viladrau, Riells i Viabrea, Seva, Aiguafreda, Sant Pere de 
Vilamajor, Granollers, Vic, Barcelona, Taradell, Sant Esteve de Palautordera, Hostalric, 
Girona i Mataró. En cada exposició s’han editat catàlegs territorials específics. 
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Fonts del Montseny ‐ Vallès Oriental 

 

Fonts de GUALBA: 
1. Arbre 
2. Avellaners 
3. Baladrell 
4. Can Berenger 
5. Can Blanxó 
6. Can Cortina 
7. Can Muntada 
8. Can Sidró 
9. Can Viader Vell 

10. Ferro 
11. Granota 
12. Maynou 
13. Mil  Veus 
14. Molí 
15. Molsa 
16. Ocells 
17. Pícnic Can 

Pascual 

18. Plaça 
19. Pont 
20. Rectoria 
21. Rellotge 
22. Safareig Can 

Prat 
23. Senglar 
24. Sot dels Freixes 

 
Fonts de CAMPINS: 

1. Aluia 
2. Fonteta Perepoc 
3. Gemma 

4. Lluís 
5. Montserrat 
6. Sant Fernando 

7. Sant Joan 
8. Sergi 
9. Sot Can Llorens 

 
 
Fonts de SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA: 

1. Can Mir 
2. Cinc Raigs 

3. Lourdes 
4. Pare Casals 

5. Sant Antoni 
6. Sant Isidre 

 
Fonts de SANT PERE DE VILAMAJOR: 

1. Borrell 
2. Can Terrer 
3. Cortes 
4. Dàlia 
5. Ferro 
6. Fresca del 

Samon 

7. Lledoners 
8. Mas Joan 
9. Monner 
10. Planes 
11. Polell 
12. Roja 
13. Roure 

14. Sofre 
15. Terrer 
16. Tosca 
17. Trèmol 

 
Fonts de CÀNOVES I SAMALÚS: 

1. Acàcies 
2. Bardisses 
3. Can Morera 
4. Can Perera 

5. Castell 
6. Escopeta 
7. Frare 
8. Fresca 

9. Lleó 
10. Moixera 
11. Monjos 
12. Salut 

 
 
Fonts de LA GARRIGA: 

1. Alfons 
2. Bassa de Ca 

n’Oliveró 
3. Bosc 
4. Ca n’Oliveró 
5. Can Noguera 
6. Can Perrillo 
7. Can Terrers 

8. Canya 
9. En Mau 
10. En Rovelló 
11. Enrabiada 
12. Figuera 
13. Ibèrica 
14. Passeig Congost 
15. Pinetons 

16. Pou Calent 
17. Raspall 
18. Roc del Passeig 
19. Roure 
20. Rupit 
21. Santa Digna 
22. Teula 
23. Tremolencs 



 
 
Fonts de FIGARÓ-MONTMANY: 

1. Ca l’Andreu 
2. Ca l’Andreu 

(antiga) 
3. Ca n’Oliveres 
4. Can Cabona 
5. Carretera de 

Montmany 

6. Castanyers 
7. En Llanes 
8. Estalviada 
9. Ferreres 
10. Gitanos 
11. Moli 

12. Noguera 
Punxeguda 

13. Ocells 
14. Pontet 
15. Puiggraciós 
16. Vinyet 

 
 
Fonts de TAGAMANENT: 

1. Agustí 
2. Amargosa 
3. Barraca 

Picapedra 
4. Bellit 
5. Bellver 
6. Can Figuera 
7. Casa Nova Can 

Pere Torn 
8. Casanova del 

Bellit 

9. Clot 
10. Coveta 
11. Degotalls 
12. Doña Eulàlia 
13. En Vinyes 
14. Figuera 
15. Fontanelles 
16. Freda 
17. Linyac 
18. Mossèn Adjutori 

Vilalta 

19. Negra 
20. Obra 
21. Pel de Gat 
22. Pi Gros 
23. Planes (Les) 
24. Sant Joan 
25. Santa Eugènia 
26. Soler 
27. Vern 

 
 
Fonts d’AIGUAFREDA: 

1. Abadessa 
2. Acàcies 
3. Amiga 
4. Avellaners 
5. Balços 
6. Cal Baldomero 
7. Casal Sant Jordi 
8. Casanova de 

Sant Miquel 
9. Casanoves 

10. Enamorats 
11. Fontica 
12. Fresca 
13. Gallina 
14. Granota 
15. Lleó 
16. Llobeta 
17. Parc de 

l’Avencó 

18. Parc de la 
Carretera 

19. Pati 
20. Pinós 
21. Plaça 
22. Pontasco 
23. Saní 
24. Saüc 

  
 
Fonts del MONTSENY:  

1. Bona 
2. Can Cervera 
3. Can Felip 
4. Can Gorgs 
5. Coll Pregon 
6. En Vila 
7. Fabriqueta d’en 

Tolin 

8. Gatell 
9. Mig 
10. Morera 
11. Nàiades 
12. Plaça 
13. Puig 
14. Pujol 

15. Safareig Can 
Cervera 

16. Safareig 
Casanova Baiés 

17. Sant Joan 
18. Sant Marçal 
19. Sot del Raurell 

 
 



Fonts de FOGARS DE MONTCLUS: 
1. Arboç 
2. Briançó 
3. Burro 
4. Ca n’Albert 
5. Cal Guardià 
6. Can Casades 
7. Can Suc 
8. Cirerer 
9. Colomines 
10. Cranc 
11. Farga 
12. Ferrusa 

13. Fonda Vella 
14. Frare 
15. Guardiola 
16. Moixanet 
17. Molinot 
18. Moscardó 
19. Nova 
20. Passavets 
21. Peons Caminers 
22. Plana del Coll 
23. Pou Cirerers de 

Can Noguera 

24. Rector 
25. Roureda 
26. Safareig de la 

Costa 
27. Sant Roc 
28. Samon 
29. Senglar 
30. Teula 
31. Vilar 

 

 



AIGUAFREDA



Aiguafreda 

Aiguafreda és un municipi a l'extrem nord del Vallès, un terme municipal de transició 

entre  les  comarques  del  Vallès  Oriental  i  d'Osona,  fins  al  punt  que  sovint  se  l'ha 

associat  a  aquesta  segona  comarca.  Al  llarg  de  la  història  hi  ha  hagut  diverses  

peticions per a un canvi d'adscripció comarcal, tot i que mai han prosperat. 

Té una població censada de quasi 2.500 habitants (2016) en sols 8 km2 de superfície 

de terme, el que fa que sigui una de les poblacions montsenyenques de més densitat 

poblacional (313 h/km2). Tot i això la població es concentra al voltant del Congost i la 

carretera. L’actual nucli creix al voltant d’una ferreria que ja existia al 1553, i que cent 

anys més tard ja agrupa una vintena de famílies. Al 1675 s’hi edificà una esglesiola que 

al  1877  esdevé  parròquia  que  prengué  el  nom  de  l’antiga  Sant Martí  de  Congost  o 

Aiguafreda de Dalt.   

A partir de 1875, amb l'arribada de la via fèrria, el poble coneixerà canvis importants 

en la seva economia: instal∙lació de l'empresa tèxtil Serra, i cases d'estiueig als anys 20 

i 30. Al començament del segle XX, tot  i continuar essent una vila bosquetana, té un 

considerable desenvolupament comercial i industrial. 

Limita  al  nord  amb  els  termes  municipals  de  Seva  i  el  Brull,  a  l’est  i  sud  amb 

Tagamanent, al sud‐oest amb Sant Martí de Centelles, i al nord‐oest amb Centelles. El 

seus  límits  naturals  estan ben delimitats  a  tres  bandes:  a  ponent  pel  riu  Congost,  al 

nord per la riera de Martinet i al sud per la Riera de l’Avencó (més amunt del Pujol). En 

canvi pel costat nord‐est no hi ha un clar accident geogràfic que en delimiti el terme.  

Del  15  al  17  d’agost  se  celebra  la  Festa  Major  d’Estiu,  i  la  primera  setmana  de 

desembre la Festa Major d’Hivern. 

El  programa  de  la  Festa Major  d’Aiguafreda  de  1927  conté  una  poesia  titulada  “Les 

fonts d’Aiguafreda”, que en 28 estrofes apareixen una seixantena de fonts. És signada 

per  J.  Staramsa,  pseudònim  de  Josep  Asmarats  i  Viñas,  periodista  prolífic  que  va 

col∙laborar a moltes revistes humorístiques de finals del XIX. 1 Al 1952/53 el poema va 

ser reproduït al programa de la Festa Major per Albert Cruells, que  ja feia esment que 

era una  reproducció del programa del 27, però des d'aleshores molta gent  creu que 

l'autor era el Cruells i no Asmarats. 

                                                            
1  Costen  escrits  seus  a  l'Esquella  de  la  Torratxa,  Lo  Pregoner,  La  Bugadera,  La  Tramontana.  Té  una 

cinquantena de monòlegs, sainets, i entremesos catalogats a la Biblioteca de Catalunya. Hi ha un article 

de Judit Fontcuberta que parla d'una narració sobre les fonts d'Argentona. 
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Font de l’Abadessa, Aiguafreda 

Coordenades GPS:  41.7885, 2.2576 

L’actual Aiguafreda va néixer al voltant del camí de Barcelona a Vic, on s'havien 

instal·lat alguns hostals al segle XVII, però la primera referència del topònim apareix en 

llatí “Aqua Frigida” l'any 898 en l'acta de consagració de l'església de Sant Martí del 

Congost, actualment coneguda amb el nom d'Aiguafreda de Dalt. La font de l’Abadessa 

és annexada a la paret dreta del pati d'entrada a l'església de Sant Martí, i l'aigua és 

proveeix d'una antiga mina situada uns 40 metres més amunt. 

L'accés a Aiguafreda de Dalt és senzill des de la font dels Enamorats (a la sortida nord 

del poble). Des d'aquí podem fer-ho a peu remuntant la riera de Martinet per un 

paisatge molt agradable, o bé per la carretera que hi puja. Ambdós estan perfectament 

assenyalats. 

La font està en el mur de pedra de juntes obertes i ple d’herbam que tanca el recinte. 

A mitja alçada l'aigua raja per un broc fet amb dues petites teules, cau a una pedra 

plena de molsa i regalima fins a un bassal semicircular a mig pam del terra sobre un 

replà empedrat. Al capdamunt del frontal hi tenim la imatge en relleu ceràmic de 

l'abadessa Emma de Sant Joan, filla del comte Guifré el Pelós, que dóna nom a la font, 

majòlica signada E. Sther (sic). Al seu costat una placa de ceràmica commemora els 

1.100 anys del naixement d'Aiguafreda de Dalt, quan l'abadessa Emma feu construir 

l’església. La placa és subscrita pels ajuntaments d’Aiguafreda, Centelles, Sant Martí de 

Centelles, Seva i Tagamanent, en agraïment a l’abadessa, que en l’acte de consagració 

de l’església va inscriure per primera vegada a la història els noms d’aquests pobles. 

A l’entorn podem gaudir de les vistes i del “comunidor”, una glorieta formada per 

quatre columnes que servia d'aixopluc als qui prenien part de la cerimònia religiosa per 

defensar els conreus de les pedregades. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de les Acàcies, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.777163, 2.248280 

El nom de la font té el seu origen en les acàcies que hi ha plantades en la seva 

proximitat. És situada al camp erm del marge oest de carrer Abadessa Emma, darrera 

de les naus Automàtic F. Company. Des del carrer cal creuar el camp en direcció un 

canyissar i sota d’unes acàcies ben formades. 

La font està constituïda per una estructura rectangular semisoterrada, feta de pedra 

ben lligada amb ciment. En una de les cares interiors hi havia fixat un brollador 

metàl·lic, actualment trencat o tallat ran del mur, i tampoc no en surt aigua, tot i que 

pel desguàs de la font se sent passar aigua relativament abundant, de manera que tot 

fa pensar que seria una font fàcil d’arreglar. La font i el seu entorn, que havia estat 

habilitat amb taules i bancs, estan totalment coberts de vegetació, en un estat trist i 

abandonat. 
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Font Amiga, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.792418, 2.264340 

Font amiga de tothom, situada a l’extrem nord del terme municipal d’Aiguafreda, en la 

pista que ens porta d’Aiguafreda de Dalt a la font de la Gallina i fins al Bruguer (ja al 

Brull). Sortint de l’ermita consagrada per l’abadessa Emma, en 700 metres d’ascensió 

per la pista en direcció nord arribarem a creuar el Sot de la Berlana, que alimenta la 

Riera del Martinet a l’alçada de l’Afrau. Just en aquest punt veureu al desmunt de la 

muntanya l’afloració natural de la font Amiga, on sempre hi ha aigua en moviment. La 

font és natural, sense broc, però per facilitar la seva localització una bona ànima 

anònima ha col·locat un rètol metàl·lic a la pedra per poder identificar-la amb facilitat. 

En aquest punt podeu gaudir de les vistes del cingles de l’Afrau i més lluny a sud dels 

de Bertí, mentre la música de l’aigua encanonada sembla una melodia que ens indica 

el camí. 
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Font dels Avellaners, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.78447 , 2.25349 

Localitzada 100 m a llevant de la pista que va cap a Aiguafreda de Dalt, en un punt 

situat abans d'arribar a la granja ecològica Salgot. De fet, la font es troba tan sols a 10 

m de la tanca que limita pel sud la finca. Per arribar-hi, partirem de la pista i pujarem 

muntanya amunt tot resseguint la tanca. 

Font amb bassa destinada a ús agrari que temps enrere regava les feixes que se situen 

per sota d'ella, actualment envaïdes pel bosc. Es tracta d’un biot, doncs l'aigua neix 

directament del terra i, després d'un curt recorregut per un fangueig s'aboca a la 

bassa. Aquest toll embassat és de forma el·líptica, de 7 x 4 metres aproximadament, i 

amb un estat de conservació lleugerament deteriorat, tot i que encara fa goig de 

veure. 

Malgrat l'estat d'abandonament de l'indret, font i bassa continuen acomplint la seva 

funció primigènia amb dignitat, car el biot aporta un fil d'aigua que s'acumula a la 

bassa. 
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Font dels Balços, Aiguafreda 

Coordenades GPS:  41.7772, 2.2563 

Localitzada al costat del torrent que li dóna el nom, al sud de la pedrera de Cruïlles, al 

caire de l'espadat deixat per l’activitat extractiva per les obres públiques. Des de la 

font un balcó natural ens obra una basta panoràmica cap al nord, amb Centelles al peu 

dels cingles. 

Podem accedir-hi des del nucli urbà d'Aiguafreda. Cal anar a cercar el carrer de Cruïlles 

i arribar-nos fins el cementiri que deixem a la dreta. A partir d'aquí la pista s'enfila cap 

al nord, però nosaltres l’abandonem de seguida tot girant a la dreta pel camí de 

l'Aregall. Al cap de només d’una cinquantena de metres d'haver-lo encetat, trenquem 

a l'esquerra per un corriol costerut que s'enfila bosc amunt. El sender està ben definit i 

uns 225 metres més amunt som davant la font. Dues gran alzines ens senyalen el seu 

emplaçament. 

La font està constituïda per unes quantes pedres lligades en forma de petit mur 

irregular des d'on l'aigua raja per un broc de ferro i cau a una basseta quadrada de 

pedra, que per un petit orifici lateral alimenta a una bassa més gran, també de pedra, 

situada a la dreta que servia per abeurar-hi el bestiar de Cruïlles. 

L'aigua raja amb un abundant doll, molt fresca a l'estiu i diuen que calenta a l'hivern, 

tot i que nosaltres no hem sabut trobar aquesta diferència tèrmica. En èpoques de 

sequera continuada brolla amb la mateixa intensitat. 
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Font de Cal Baldomero, Aiguafreda 

Coordenades GPS:  41.7657, 2.2538 

El 1909 en una sessió de l’ajuntament es decideix portar l’aigua al raval d’Avencó, 

conegut vulgarment com l’era d’en Brucà. Al 10 de maig de 1910 Joan Aregall i Soler 

cedeix l’era d’una peça de Can Llansis (carrer Avencó 7-9) per a la font, amb dos 

dipòsits, un que actua com sobreeixidor. El 18 de juny acaba la construcció, s’inaugura 

per Sant Joan amb el nom de font de Sant Joan. El 7 de setembre de 1935 la font es 

trasllada a l’altre banda del carrer, on és actualment, en un terreny propietat d’Antoni 

Fabré Casanovas. 

Situada a l’inici del carrer Avencó, just quan el vial comença a remuntar la riera 

homònima, és per això que també rep el nom poc original de font del carrer Avencó. 

No hi ha un nom oficial de la font, de manera que els més vells en diuen font del carrer 

Brucà, nom del carrer abans que li posessin l’actual. Altres també en diuen font de Cala 

Curta que és la casa que hi ha al davant de la font. En una enquesta portada a terme 

entre gent d’Aiguafreda (Tardor  2018 al Facebook Gent d’Aiguafreda 

(https://www.facebook.com/groups/1454382881471014/), també van aparèixer els 

noms de font de la plaça de la Modista, i font del Passeig, però majoritàriament era 

coneguda com a font de cal Baldomero. Cal Baldomero és el nom de la casa del pati on 

es troba la font. 

L’obra de la font consisteix en una gran columna prismàtica de totxana, amb un 

rematat ressaltat amb rajoles de color blau, una mica recordant les cases d’estiueig 

modernistes. Al centre de l’obra una capelleta amb arc de mig punt tota perimetrejada 

de totxana de cantell conté el polsador per on avui surt l’aigua de xarxa a bona pressió. 

Una pica circular ran de terra permet el desguàs ordenat de l’aigua. 

Al marge nord de la vall de l’Avencó té una magnífica solella on antigament a la part 

baixa de la riera tenia bones vinyes, fruiters i, a tocar la torrentera, horts familiars 

plens de verdures, patates i mongetes de reconegut prestigi. En canvi, el marge sud (ja 

pertanyent al límit municipal de Tagamanent) és una obaga humida i freda, on el sol 

tarda a entrar. Aquesta diferencia de climes ha propiciat que al costat nord actualment 

s’hagi convertit en un barri d’Aiguafreda, presidit per l’ermita de Sant Salvador de 

l’Avencó, que ja estava emplaçada allà des de fa 

800 anys aprofitant la solella. Per contra, i per 

aprofitar el clima, al costat sud s´hi va instal·lar ja 

fa 300 anys la primera indústria moderna, la del 

gel natural, i encara avui podem veure els famosos 

pous de glaç de l’Avencó. 
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Font del casal Sant Jordi, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.767188, 2.252249 

La font del Casal Sant Jordi està situada en un costat del pati de migdia d’aquesta 

antiga casa d’estiueig ara reconvertida en casal. Està construïda en un mur de formigó, 

on s'ha fixat un emmarcament de pedra i un brollador central de forma sinuosa. 

L'aigua cau en una pica de pedra quadrangular. Sobre el brollador hi ha un plafó de la 

Mare de Déu de Montserrat. Al voltant hi ha un banc corregut i una taula feta amb una 

pedra de mola. 

El casal Sant Jordi és una torre noucentista construïda durant la primera meitat del 

segle XX amb el nom de Can Galí. A principi de la dècada de 1980 va ser adquirida per 

l'Ajuntament d'Aiguafreda, que va habilitar-ne una part com a Centre d'Assistència 

Primària i l'altra com a casal d'avis. Es tracta d’un edifici aïllat de planta rectangular 

que s'estructura en tres crugies. A la façana de la carretera de Ribes hi ha un plafó 

ceràmic amb la imatge de Sant Jordi. Davant de les façanes de migdia i tramuntana hi 

ha el seu magnífic jardí, amb la font, parterres i bancs per seure. A la part nord del jardí 

hi ha un parell d’alzines de gran port i bellament formades. 
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Font de la Casanova de Sant Miquel, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.785408, 2.286625 

Font que dóna vida al mas arranjat per la Diputació com a refugi (que porta el nom de 

Casanova de Sant Miquel donat que està per sota de l’ermita de Sant Miquel de 

Canyelles). La masia es troba al camí que voreja la riera del Pujol i que més amunt 

arriba al mas homònim. 

Es tracta d’una font que dóna aigua als estadants del refugi i al jardí,  aigua que prové 

d’una captació feta propera a la mina de la font del Saní. La font té una aixeta moderna 

i aboca la seva aigua a un safareig tradicional. 

Des de la Casanova de Sant Miquel hi ha un vertiginós corriol que us aproparà a la 

ermita romànica de Sant Miquel de Canyelles, que podreu visitar, ja que la trobareu 

amb la porta tancada però sense clau. Compte a l’entrar, ja que la volta de l’ermita és 

plena de ratpenats.   
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Fontica, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.793624, 2.271933  

Aquesta font natural, que en alguns llocs apareix amb el nom de Fontica i amb d’altres 

de font Tica, és situada a l’extrem nord del terme municipal d’Aiguafreda, en la pista 

que ens porta d’Aiguafreda de Dalt a la font de la Gallina i fins al Bruguer (ja al Brull). 

Alimenta el torrent del Til·ler (com les fonts del Til·ler, del Pollancre, i la mateixa font 

de la Gallina). Pujant per la pista sempre tenim el torrent a la nostra esquerra, fins que 

en un moment creuem el torrent i  a partir d’aleshores es trobarà a la nostra dreta. En 

aquest precís indret, just abans de creuar el torrent, a la vostra dreta podeu observar 

un aiguaneix sempre ple d’aigua, i sempre ben ple de vegetació.  Si mireu amb atenció 

veureu arran de l’aigua enclotada un petit broc metàl·lic i a la mateix pedra gravada 

“La Font” els traços següent han estat malmesos, i això ens impedeix discernir sobre el 

nom original de la font. Si no veieu el gravat, netegeu amb aigua la pedra més vertical 

(com hem fet nosaltres quan hi hem estat) per poder descobrir les lletres, que molt 

sovint són tapades pel verdet de la molsa que creix arreu. La font no és gens 

esplendorosa arquitectònicament, però diuen que quan alliberes una font de la presó 

de  l’oblit alliberes també l’energia del que ens ha estat regalat. Si passeu per la 

Fontica, allibereu-la de l’oblit! 
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Font de la Gallina, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.792053, 2.276256 

Font situada a l’extrem nord del terme municipal d’Aiguafreda, poc per sota de Can 

Brull. La font pràcticament és l’origen del torrent del Til·ler, un torrent que aigües 

abaix alimenten també la Fontica, i les desaparegudes (en el moment d’escriure 

aquesta fitxa) fonts del Til·ler i del Pollancre, fins que desguassa a la Riera de l’Afrau, a 

l’alçada de la Bauma de Gusuac. 

Podeu accedir a la font des d’Aiguafreda pujant per la pista que des d’Aiguafreda de 

Dalt ens porta fins al Bruguer i al GR2 ja al Brull, o des del mateix GR2 si estem al Brull. 

Si pugem caminant des d’Aiguafreda de Dalt, després de passar per la font Amiga i la 

Fontica, 300 metres més tard, arribarem a una paella molt tancada, des d’on s’origina 

un viarany  amb una carena metàl·lica que ens porta de seguida a la font de la Gallina. 

Es tracta d’una bella font, constituïda per un mur de pedra seca adossat al marge, 

construït a dos nivells formant un banc a banda i banda, sempre recobert de molsa. La 

part central es més voluminosa, amb una pedra en baix relleu decorat amb la imatge 

d'una formosa gallina. L’animal sembla fet amb un motlle sobre una base de morter, 

amb la part inferior el nom de la font gravat. El brollador és un petit tub, del qual no és 

té noticia que ragi, sota el qual hi ha una pica quadrada de pedra per on hi arriba aigua 

de la muntanya enllà. En un costat de la font, sobre una cota superior, hi ha un dipòsit 

tancat, des d'on surt una canalització que va fins al costat de la font. Per salvar el camí 

que passa per sobre, hi ha un petit pont de pedra. 
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Font de la Granota, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.775640, 2.253120 

Font molt difícil de trobar tot i ser relativament propera al cementiri. La millor manera 

d’arribar-hi és precisament des del cementiri, agafar el carrer de les Alzines i internar-

se al bosc tant aviat la tanca metàl·lica del costat nord desapareix, cal descendir pel 

bosc en direcció al torrent dels Balços. 

La font de la Granota està situada sobre el mateix torrent dels Balços, més aviat al 

costat nord. És una construcció recolzada en un marge, en forma de templet acabada 

amb arc de mig punt amb cinc gruixos de totxanes, que descansa sobre pilastres de 

totxo també. La part interior superior està decorada amb trencadís de rajola vidriada, 

on hi ha destaca l'any 1913 si ens hi fixem bé blanc, blau, marró i una mica verd. Potser 

tot l’interior estava amb aquesta decoració en trencadís però ara sols en resta la part 

superior). A la part central del mur hi ha un forat quadrangular que permet veure 

l'interior de la mina natural, amb una petita pica quadrangular on es filtra l'aigua, que 

surt a l'exterior per un petit canaló entre pedra calcària. L'aigua cau en una pica 

semicircular i s'entolla davant de la font, on els senglars hi fan festa grossa a jutjar per 

com està de picat tot l’entorn i els arbres de rascats.  
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Font del Lleó, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7766, 2.2495 

Font emplaçada al nord del nucli edificat d’Aiguafreda. Si sortiu per l’antiga carretera 

N-152 cap a Vic, a la dreta trobareu el carrer de la Llobeta. És un carrer amb poques 

cases que, un cop creuat el carrer de la Ginesta, fa un gir de 180 graus per separar-se 

del torrent que dóna nom al carrer. Si entreu per aquest sot trobareu la font, ja que és 

situada al costat dret del torrent de la Llobeta.  

La font del Lleó va ser arranjada pel sr. Pi a principi del segle XX. L'aigua rajava d'un 

gros cap de lleó i que avui encara endevinem malgrat haver estat trencada la ceràmica. 

També era anomenada la font del Xato, sembla ser perquè l'animal representat tenia 

el morro pla. La seva imatge va ser tant popular, que a les primeres dècades del segle 

XX la font fins i tot serví per al paper moneda d'Aiguafreda. Altres noms que també ha 

rebut al llarg del segle XX és font de la Llobeta i font del Torrent. Hi ha una postal dels 

anys 20 del segle passat  de L. Roisin (nº18 Ayguafreda) on es pot apreciar la 

majestuositat de la font en aquells temps, amb dos noies estiuejants amb vestits 

blancs abillades de forma impol·luta, al costat del cap del lleó, i una tercera noia del 

poble asseguda a un mur avui desaparegut que hi havia davant de la font. 

L’obra de la font és un gran mur còncau de pedra contenint l’estatge muntà per poder 

disposar d’un pla al costat del torrent. El mur ha perdut en pràcticament la seva 

totalitat l’estucat blanc original de fa cent anys i també les peces de remat i ornament. 

Al peu del mur un banc corregut, amb peces ceràmiques vidrades a la part baixa del 

respatller, acompanya ambdós costats de la deu d’aigua. Un renglera de rajoles verdes, 

amb rajoletes petites de color blau intercalades, posades en posició de rombe sobre la 

línia ceràmica guarneixen el banc. El broc actual és un tub d’acer encastat a una vella 

roca tota recoberta de molsa que aboca la seva aigua a una pica semicircular de 

trencadís ceràmic, tot i que ara també es recoberta de verdet. El lloc és molt humit, i si 

no si fan tasques de manteniment sovint, l’esbarzeram ho tapa tot. 
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Font de la Llobeta, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.777397, 2.250165 

L’antiga font de la Llobeta tal i com es pot veure en una postal de 1917 de Missé 

Hermanos ja no existeix. La que va substituir l’original està situada al costat nord del 

carrer de la Llobeta, a l'altre costat de la masia d'origen medieval que va ser ampliada i 

reformada durant el segle XIX de nom la Llobeta, i que ha donat lloc a aquest veïnat 

tan particular. La boca de la mina d'on prové l'aigua està situada davant la capella del 

Sagrat Cor, des d'on està canalitzada fins a la font. El brollador metàl·lic de la font està 

fixat  en el mur de contenció d'una casa (avui en dia malauradament entubat). L'aigua 

antigament queia en una bassa ovalada, acabada amb un mur de perfil sinuós en un 

extrem. Una part de l'aigua de la mina estava canalitzada fins a un rec on hi havia el 

safareig, actualment tot tapat de vegetació i molt perdut.  

La propera capella de la Llobeta és un temple modernista construït a principi del segle 

XX a la part més elevada de la colònia d'estiueig. És un edifici d'una sola nau de planta 

de creu llatina i absis poligonal. L'entrada al temple es fa a través d'un portal d'arc pla 

damunt la qual s'hi llegeix "DOMUS DEI (et) PORTA COELI" (Casa de Déu i porta al Cel), 

amb columnetes a l'intradós i motius vegetals. El portal està cobert per un nàrtex d'arc 

apuntat sostingut amb mènsules i dues columnetes que descansen sobre una barana 

d'obra. La part frontal, les cantonades de l'edifici, el ràfec i la rosassa estan decorats 

amb frisos vegetals. 
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Font del Parc de l’Avencó, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.765417, 2.262015 

El Parc de l’Avencó és un parc recentment arranjat al sud del terme municipal, a tocar 

la riera de l’Avencó, i que es troba entre els carrers paral·lels de Sant Salvador i de 

l’Avencó, permetent el parc salvar el desnivell entre els dos carrers i alhora comunicar-

los. A la part baixa del parc, tocant el carrer Avencó hi ha una zona planera, antics 

camps de conreu, que ara serveix per a l’esplai de la mainada, que després de molt 

jugar pot apaivagar la set a la nova font del parc de l’Avencó. Es tracta d’una font de la 

xarxa municipal d’aigua, un mur de metre i mig de llarg per poc més d’un metre 

d’alçada de pedra de riu ben rejuntada. El mur té un acabat lleugerament arcat, i al 

mig hi trobem el polsador per poder beure de la seva aigua. Al terra, un enllosat 

semicircular de pedres i una reixa central permeten desguassar l’aigua sense 

problemes de mulladius al nostres peus. Uns bancs de fusta ens permeten descansar a 

l’ombra d’una feble porxada de fusta amb canemàs, mentre observem la riera a migdia 

i els imponents Cingles del Cerdà que contenen el Pla de la Garga a l’altre costat del 

Congost. 

El carrer superior ens portarà en direcció llevant fins a l’ermita romànica de Sant 

Salvador, construïda vers el segle XII, on cada primer diumenge d'agost si celebra 

l'aplec de Sant Salvador, amb ofici religiós solemne en honor al sant i  fa una ballada de 

sardanes. 
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Font del Parc de la Carretera de Ribes, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.766039, 2.252714 

La font del Parc de la Carretera de Ribes està situada a la zona central del parc, al 

costat de la zona de jocs infantils i sota la capçada arbòria que la protegeix de la calor 

estiuenca. Es tracta d’un gran pedró vertical annex al muram de contenció, ben cobert 

al voltant per heures. Al mig del pedró hi ha el modern polsador que permet beure de 

l’aigua canalitzada del poble. Al terra, un pedrís enllosat de pedres amb una gran reixa 

per la recollida de l’aigua evita el xip-xap i el fang. 

El Parc de la Carretera de Ribes esta està situat a l'entrada sud de la població. Consta 

de diversos espais, al nord hi ha una gran pista amb un escenari cobert per una teulada 

amb encavallada de fusta, sostinguda amb pilars d'obra. La pista està separada de 

l’aparcament de l’antiga carretera per un porxo amb columnes cilíndriques, sota el 

qual hi ha un pas entre precioses glicines que hi trepen. Al costat de la pista hi ha un 

parc infantil i la font. La part de migdia està definida per una zona de salts d’aigua a 

diferents nivells, culminada pel monument a la Sardana, inaugurat per la Festa Major 

de l'any 2000 en motiu de la celebració dels 150 anys de la tenora i el 25è aniversari 

dels Amics de la Sardana La Vall del Congost. A llevant el parc està plantat amb pins i 

gespa. Antigament, en aquest indret hi havia la Plateria, una casa on es recollia el 

material extret de les mines veïnes i que constava d'uns forns per fondre'l. 
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Font del Pati, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7888, 2.2575 

La trobarem a Aiguafreda de Dalt, en el pla nord de l'església de Sant Martí, dins un 

recinte tancat que acull una petita zona d'esbarjo amb taules i bancs de fusta. A l’altre 

costat de l'església de Sant Martí del Congost hi ha la font de l’Abadessa. 

L'aigua que brolla de la font es proveeix d'una antiga mina situada a uns 60 metres al 

sud-est. Raja per un broc d'acer inoxidable encastat a un muret de pedra i cau a una 

pica de pedra picada allargada i molt antiga. En el poema d’Asmarats (popularitzat 

després de la Guerra Civil per l’avi Serna) hi ha una estrofa que parla de la font del Pati: 

La sogra que es desbarati 

si amb el gendre mal esta 

l’envia  la font del PATI 

si es creu que allà patirà 

 

Sant Martí del Congost és inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya. La seva consagració, promoguda per l'abadessa Emma, la va dur a terme el 

bisbe Gotmar de Vic el dia 5 d'agost del 898. L'any 1105 es va tornar a consagrar el 

temple, reconstruït en l'estil romànic; d'aquesta segona data procedeixen els vestigis 

més antics de l'església. És de planta de creu llatina, amb nau única coberta amb volta 

de canó, i absis cobert amb volta de quart d'esfera. A banda i banda de l'absis es 

practicaren dues obertures per ubicar la sagristia i la capella del Sant Crist. L'antiga 

porta d'accés orientada a migjorn fou substituïda el segle XVI per una altra porta 

situada al seu costat. L’antic campanar d'espadanya fou substituït al segle XVI per 

l'actual que mira a ponent. Als peus del massís de pedra on està construïda l'església hi 

ha una cova que conserva restes de sepultures tallades a la roca d’època medieval. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’en Pinós, Aiguafreda – Centelles 

Coordenades GPS: 41.771403, 2.245967 

Emplaçada a tocar el riu Congost, pertany formalment al terme municipal de Centelles, 

tot i que pràcticament és annexa al nucli urbà d’Aiguafreda. S’hi accedeix des d’aquest 

poble per una bonica passera de fusta que creua el riu, un cop baixat als marges des 

del carrer que precisament porta el nom de Font de Pinós, que es creua a l’antiga N-

152 (ara carretera de Ribes) prop del tradicional restaurant Els Traginers. 

La font estava en molt mal estat des que una riuada es va emportar l’antiga palanca al 

1995, i s’havia anat perdent, fins que al 2012, un grup d’amics (encapçalats per en 

Sisku Aragay) van decidir posar-hi mans a l’obra per recuperar-la juntament amb el 

grup de defensa fluvial Associació Martinet. Actualment aquest grup d’Amics de la font 

d’en Pinós continua mantenint el lloc i cada any organitza agradables diades poètiques 

i d’altres esdeveniments interessants. La fusta per a la passera fou donada de manera 

desinteressada per “Fustes Soldevila” d’Aiguafreda.  

La font esta enclavada a un mur de pedra ben treballada de 3 metres d’alçada. Dins el 

mur, un arc rebaixat dóna lloc a un pla enfonsat d’uns 30 centímetres amb el mateix 

tipus de pedra que l’exterior. Dins, un artístic cartell de barres de ferro corbades 

retolen el nom de la font. Sota una aixeta en desús, i més a baix els tres brocs per on 

raja l’aigua, encastats en roques més antigues que la resta del pany de mur. Els brocs 

són diferents, dos de pedra i el de la dreta d’acer (potser va substituir l’original petri). 

A banda i banda de l’arc rebaixat s’obra un banc corregut amb toves ceràmiques de 

seient i respatller. L’entorn és molt agradable gràcies a l’ombra dels grans plataners a 

l’estiu, i al solell de l’hivern a tocar el Congost. D’un d’aquests plataners en penja un 

casolà gronxador de fusta. Una mica riu avall, els voluntaris que van recuperar la font 

van arranjar també els antics safareigs que malgrat que ara ningú els usa podrien 

recuperar la seva antiga funció amb molta dignitat. A tot l’entorn encara es poden 

contemplar de forma clara els bancals de pedra que permetien aprofitar agrícolament 

tot l’estatge. De l’aixeta de la font d’en Pinós hem vist que hi ha retolat MMXII (molt 

petit). Sabeu perquè?  
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Font de la Plaça, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7681, 2.2504 

Font pública situada a la cara nord de la plaça Major d’on antigament es treia l'aigua 

amb un volant i més endavant amb un motor. 

Tot i que l’origen d'Aiguafreda és Sant Martí del Congost (any 898), que es coneix 

actualment com Aiguafreda de Dalt, el nucli urbà actual és més modern i va créixer 

entorn d’una ferreria, documentada el 1553, situada seguint l’antic camí ral que anava 

de Barcelona a Vic. Per això, el conjunt s'anomenava poble de les Ferreries. Al costat 

del camí ral es va configurar la plaça Major, i al 1675 es va alçar en un dels angles de 

l’actual plaça Major una petita església que va significar el primer pas per a 

l’emancipació del nucli que s’anava formant al fons de la vall respecte la parròquia 

originària. Aquest petit edifici religiós va esdevenir parròquia el 1877 en erigir-se 

l’església dedicada a Santa Maria d’Aiguafreda, precedent de l’actual moderna 

construcció dels anys 60 del segle XX. 

La font de la Plaça és adossada en un extrem de l'edifici de l'hostal de l’antic poble de 

les Ferreries (carrer ral cantonada amb la plaça Major). Es tracta d’una estructura de 

pedra treballada amb la data de 1871 cisellada sobre d’un medalló central en relleu, i a 

cada costat té un broc, a la dreta un polsador, i a l’esquerra una canella colzada de la 

que no en surt res. La pica rectangular de pedra recull les aigües sobrants.  

Durant el segle XVII, el baró Pere d'Aimeric farà construir un nou hostal sobre l'antic, 

amb prou espai per albergar-hi els carruatges dels estadants. El baró Francesc de 

Pignatelli el va establir a favor del municipi l'any 1719. Un segle més tard van ampliar-

lo afegint-hi la casa que havia estat la carnisseria. Durant les guerres carlines va ser 

utilitzat com a fortalesa per ambdós bàndols, motiu pel qual va ser cremat i destruït. A 

mitjans del segle XIX Joan Mora sol·licita als prínceps de Belmonte de reconstruir-lo. 

Tanmateix, va deixar d'utilitzar-se com a hostal per l'elevat cost de la reconstrucció i 

perquè la nova carretera ja no hi passava per davant. 
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Font del Pontasco, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.7707, 2.2479 

Quan  les  comunicacions  per  carretera  (sempre  vinculades  a  la  història  d’Aiguafreda)  van 
esdevenir  cabdals pel desenvolupament del país,  les  autoritats  van decidir millor  la  ruta de 
Barcelona  a Vic,  i  al  1840  van  obrir  la  nova  carretera  que  superava  l’antic  camí  ral  que  va 
esdevenir  l’eix  que  ha  configurat  l’actual  fesomia  del  nucli  modern  (fins  que  al  1986  la 
desviació de  l’autovia amb el nou traçat fora del municipi va alliberar el trànsit del centre del 
poble). El punt nord on es trobaven l’antic camí Ral i la carretera originària del segle XIX (avui 
carretera de Ribes) és on s’ubica la font del Pontasco. 

La  font esta situada a  la vorera de  llevant de  la carretera de Ribes. Elegantment retirada del 
pas, en una placeta pavimentada ombrejada per quatre plataners, el conjunt es troba protegit 
per  tanques de  fusta. Un muram de pedres de  junta oberta conté  la muntanya, a  l’esquerre 
amb una escala que puja bosc amunt,  i a  la dreta amb un mur més baix amb un  seient de 
pedra corregut que al final gira en angle recte per tancar  l’espai. El respatller del banc és de 
toves ceràmiques. Al bell mig de  la placeta dos grans  taules circulars que  semblen  rodes de 
molí,  i  bancs  concèntrics  d’obra  al  seu  voltant,  permeten  una  estada  molt  agradable  i 
lleugerament bucòlica. El polsador per on raja la font és situat a un nínxol excavat dins la pedra 
emmarcat per obra de totxana a banda  i banda amb acabat piramidal. Un gran rètol ceràmic 
pres al mur ens  indica el nom de  la  font. Al peu de  les escales que pugen muntanya amunt 
podem trobar una pica de pedra. 

El  nom  de  la  font  prové  d’un  antic  edifici  que  hi  era  proper  amb  el  nom  de  “Portazgo”. 
Antigament era molt estret el pas del camí Ral en aquest  lloc,  i  l'edifici en qüestió podria ser 
que  indiqués el pagament d'un peatge per poder passar. És possible que fossin els barons de 
Cruïlles, que eren gent molt bel∙licosa, qui gaudissin del dret de cobrar per les mercaderies que 
transitaven pels seus dominis  (aquesta és una hipòtesi de  l’estudiosa Carola Duran). El burot 
era  un  funcionari  municipal  encarregat  de  cobrar  els  drets  d'entrada  de  certs  articles, 
normalment queviures, a  l'entrada de pobles  i ciutats, durant el segle XIX  i fins ben entrat el 
segle XX. 

El camí Ral de Vic ressegueix la via Ausa, que fou la via romana documentada més antiga a la 
península  ibèrica, enllaçava els poblats d'Iluro  (Mataró)  i el d'Ausa  (Vic), construïda entre el 
120 aC. i el 110 aC.  
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Font del Saní, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.780361, 2.272161 

Font situada sota els Cingles del Saní, a l’anomenada Soleia del Saní, molt propera a les 

runes del mas Saní. Podeu accedir-hi des d’una pista forestal que puja en molta 

pendent des de la Casanova de Sant Miquel, al camí de la Riera del Pujol. Aquesta pista 

en ziga-zagues porta fins a Can Serra de l’Arca, ja al GR2. Si pugeu des de la Casanova 

de Sant Miquel, a 1400 metres aproximadament trobareu una desviació del camí en 

direcció nord-est que us portarà cap a les runes del mas Saní i passat aquest un 

centenar de metres més pel corriol trobareu la font. Des de la font les vistes de l’obaga 

de la Serra de Picamena és especial, coronada al capdamunt per Sant Cebrià de la 

Móra.  

La font és un senzill broc d’acer encastat a la paret del rocam, de poca alçada, i al terra 

un ben format bassal de pedra rectangular. El lloc és humitós a pesar de l’alçada i 

d’estar a la soleia, i quan hi hem estat nosaltres (en ple mes d’agost) rajava un filet 

d’aigua constant, tot i que petit.  
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Font del Saüc, Aiguafreda 

Coordenades GPS: 41.78558 , 2.25585 

Aquesta font - avui fora d'ús - va donar molta vida a les hortes i a la casa del Saüc, en el 

seu temps una de les masies més importants d'Aiguafreda, malgrat que avui en dia 

sigui un conjunt aterrat. La font es troba a uns 65 m a llevant de la masia del Saüc, en 

unes feixes situades per sobre de la pista.  

De la font es conserva la mina d'on provenia l'aigua i algunes infraestructures de reg. 

En el seu temps, la mina donava aigua a la casa i regava les hortes situades a les feixes 

que l'envolten, avui malauradament plenes de matolls. 

De la mina d'aigua es conserva una galeria construïda amb pedra seca que té uns 5 m 

de recorregut amb una alçada de 2 m. Està força deteriorada, amb una llosa del sostre 

despresa. Tot i així, encara es conserva la porta de fusta, malgrat està feta mal bé. A 

pocs metres de la mina hi ha una bassa - en bon estat de conservació i amb aigua - que 

té un arrebossat de ciment que no sembla que pugui ser massa antic. 

El Saüc es troba sobre l’ecogranja Salgot, un espai didàctic i innovador, compromès 

amb el medi ambient, que marca la diferència gràcies al departament d'investigació i 

desenvolupament, dedicat a superar els alts nivells de qualitat i garantir el benestar 

dels animals 

. 





CAMPINS



Campins 

Petit poble del Vallès Oriental situat entre Gualba a l’est, Fogars de Montclús al nord i 

a l’oest i Sant Celoni a sud. Municipi de tan sols 7 km2 i 470 habitants, repartits entre 

les més de 80 masies disseminades per tot el terme i el nucli urbà, on la majoria de les 

edificacions són recents.  

L'actual església parroquial de Sant Joan de Campins té elements romànics del segle 

XIII embeguts en un conjunt d'edificacions dels segles XVI i XVII difícils de datar. Al 

1756 l'església vella servia de sagristia. Aquest primitiu portal era a la part de migdia i 

donava a la placeta que encara existeix. El 1895 es capgirà el sentit de l'església i s’obrí 

la nova façana a l'indret on hi havia el presbiteri. L'esvelt campanar que li fa costat 

sembla una obra del segle XVII. L'església conserva alguns objectes d'orfebreria, del 

segle XVIII, i una pica baptismal romànica.  

Al Sud-est del poble, a poca distància, hi ha l'ermita de Sant Guillem. Tot i que el seu 

origen és desconegut, la primera notícia és del 1488, que es donà llicència per a captar 

per a la seva construcció o reparació, ja que el 1581 es diu que feia poc que s'havia 

construït. És un edifici rectangular de quatre trams, amb un petit campanar 

d'espadanya. S'hi celebra un aplec el segon diumenge de maig.  

Al mas Can Cullell hi residí l'escriptor Frederic Soler i Hubert, àlies Serafí Pitarra, que el 

comprà en 1886, des de llavors és conegut com a Can Pitarra. Hi escrigué part de les 

seves obres i se'n conserven alguns records. També hi cal destacar la Creu de Missions, 

construïda amb estètica modernista en un entorn paisatgístic on domina visualment el 

territori, i la Rajoleria, situada sobre un serradet, a curta distància de la gran bassa que 

abasteix d´aigua el poble. 

A l’últim cap de setmana d’agost si celebra la Festa Major. 



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font d’Aluia 

Coordenades GPS: 41.725587, 2.473608 

La font d’Aluia és emplaçada al oest del petit nucli urbà històric de Campins. 

Aproximadament entre la pista asfaltada que va de Campins a Gualba i el GR 5 que 

porta cap a Sant Celoni. La font és al sot del mateix nom, altrament també a vegades 

escrit com Sot de l’Ulla. 

L’obra de la font és un gran mur de pedra, recobert en gran part de verdet, mur que 

serveix de contenció del talús natural. A la part central hi ha un pedrís de pedra per on 

sembla que antigament gotejava o brollava l’aigua, per l’aspecte molsós que encara té. 

Al costat hi ha les restes d’un broc, i més amunt un altre polsador més modern, que 

segurament fou el darrer intent de fer rajar la font, car actualment no en surt aigua de 

la font. Aquest darrer brollador es situat amb un pedrís de ciment amb unes lletres en 

baix relleu que amb molta intenció podreu intentar llegir: “Propiedad de Blanca Soler 

de las Casas” (encara que sembla que posi Clara al final).  

Actualment el conjunt arquitectònic de la font esta molt deixat, amb la vegetació 

creixent sense mesura, i amb un bell i gran til·ler amb el brancatge quasi fins el terra. 

Al costat del mur hi ha dos bancs de pedra que estan pràcticament colgats per les 

terres esllavissades i la fullaraca e varis anys.  

Blanca Soler era la filla de Frederic Soler i Hubert, més conegut pel seu pseudònim 

Serafí Pitarra, excels poeta, gran dramaturg, i empresari teatral, propietari del terreny i 

que manà construir una original casa, que encara avui podeu visitar molt a prop de la 

font a peu de la pista cap a Gualba. No us passarà pas inadvertida la casa. Quan Blanca 

Soler va morir sense descendència, la casa i el terreny sencer la va heretar una 

minyona seva. 
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Fonteta de Can Perepoc 

Coordenades GPS: 41.738604, 2.467504 

Aquesta font normalment apareix denominada senzillament com la Fonteta, tot i que 

altres vegades completa el seu nom com a Fonteta de Can Perepoc, una antiga masia 

estratègicament enfilada a les faldes del Montseny que esta lleugerament per sobre de 

la font. Can Perepoc actualment és una casa de turisme rural amb grans vistes de tot el 

Vallès i el Montnegre. Aquest itinerari us permetrà gaudir de l’ascensió entre un 

consolidat alzinar i finalitzar l’excursió a la frondosa fonteta del Sot del Purgatori.  

Davant la font hi ha una taula de ciment amb una columna central també d’obra que 

sosté una alzina malgirbada. Dos murs en angle recte contenen el talús muntanyenc 

amb la formació d’un cantonada més endins la muntanya d’on surt encastat el broc 

d’acer de la font. Els murs són d’acabat arrebossat. El broc és a tocar a terra, encara 

que segurament antigament, quan la gent hi feia fontades i aquests llocs es 

mantenien, l’entorn devia estar més net de terres i la canella més accessible. A l’estiu 

no hem trobat la Fonteta rajar, però en d’altres èpoques el seu raig és finet i baix, tot i 

això, com que el lloc és molt planer, l’aigua s’entolla i els senglars aprofiten per fer-hi 

festa grossa. L’aigua després desguassa cap al Sot del Purgatori. 

Per accedir a Can Perepoc podeu agafar el GR-5 al veïnat del Turó de Can Guilla. Des 

del nord de Campins, just a la carretera BV-5114, agafem el carrer de les Tres 

Germanes fins a trobar el GR-5. Hi ha uns 2100 metres per pista en lenta ascensió fins 

arribar al davant de l’antic edifici del femer de Can Perepoc (avui en estat enrunat, 

però que manté certa magnificència). Aquí abandonem el GR i comencem a baixar per 

un corriol cap al sot. Potser us trobareu el corriol amb esbarzers, val més que porteu 

un dall (i pantalons llargs). Aquest itinerari us permetrà gaudir de l’ascensió entre un 

bonic i consolidat alzinar. 
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Font Gemma 

Coordenades GPS: 41.7312448, 2.4786213 

Font d’aigua no tractada situada entre els camps de joves oliveres de Can Llorens, a 

l’est de la masia. A Can Llorens s’hi arriba des de la pista asfaltada que comunica 

Campins amb Gualba. Aquesta font pertany a un conjunt de tres fonts juntament amb 

la font Lluís i la font Sergi, totes tres molt properes entre elles. El nom de la font és un 

homenatge a la filla del propietari de Can Llorens. 

Font Gemma es situada 10 metres a nord de la basa de reg de Can Llorens, també 

usada circumstancialment pels estiuejants que lloguen el mas per a banyar-se. L’any 

1750, l’aleshores propietari de Can Llorens Joan Font Perarnau va construir el rec que 

porta l’aigua encara ara fins el mas. L’any 1903 Josep Masó Font va fer millores en el 

rec i en la portada d’aigües. Finalment l’any 1946 Josep Hilari Masó va construir 

l’actual basa des d’on ara es reguen les oliveres.  

La font fou construïda al 2001 pel propietari del mas, Lluís Hilari Plans, tal i com ho 

testimonia una pedra amb un baix relleu situada propera a la font. L’obra de la font es 

un mur tancat de pedra, acompanyat d’unes petites escales de ciment que permeten 

accedir a les feixes superiors. Del centre del mur encastat trobem el broc d’acer, d’on 

sempre raja un petit rajolí d’aigua que cau a una antiga pica de marbre ara 

reaprofitada com a bassal de recollida. L’aigua és reconduïda als camps d’oliveres. La 

construcció té l’encant d’aquelles coses senzilles, gens grandiloqüents, però que 

funcionen exactament per allò que han de funcionar. 
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Font Lluís 

Coordenades GPS: 41.7311227, 2.4784443 

Font d’aigua no tractada situada entre els camps de joves oliveres de Can Llorens, a 

l’est de la masia. La masia és a la pista asfaltada que comunica Campins amb Gualba. 

Aquesta font pertany a un conjunt de tres fonts juntament amb la font Gemma i la font 

Sergi, totes tres molt properes entre elles, i situades en aquesta propietat particular. 

La font fou construïda al 1991 per Lluís Hilari Plans, juntament amb la millora i 

restauració de gran part del mas. L’any 2004 fou arranjada i millorada pel propi 

propietari. 

L’obra de font Lluís  és un muret de pedres ben rejuntades còncau, de baixa alçada. De 

la paret en surt un broc colzat d’acer d’on sempre raja l’aigua, i  la vegada al costat té 

una moderna aixeta. A l’obrir l’aixeta el que feu és buidar el dipòsit de la font, però en 

cap cas acabeu l’aigua del broc que continua amb el seu lenta rajar. L’aigua es 

conduïda per unes canals de teula al terra que desaigüen als camps d’oliveres. Al 

costat de la font hi trobeu un senzill banc fet amb materials prefabricats de formigó. 
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Font de Montserrat 

Coordenades GPS: 41.7234, 2.4633 

La font de Montserrat (també coneguda amb el nom de font de Can Pons) es troba al 

nucli de Campins. Des de l’aparcament municipal de les pistes esportives de Campins, 

baixem per un corriol al bonic parc que hi ha a tocar la Riera de Campins, un espai fresc 

ombrejat per arbres centenaris. Des de l’estacionament del punt quilomètric 5,2 de la 

carretera BV-5114 també hi baixen unes escales cap a la zona verda. La font és situada 

annexa al espadat de la muntanya, al costat oposat d ela riera. 

El conjunt edificat de la font és de grans dimensions, format per un llarg i alt mur de 

pedra ben rejuntada en angle, coronat per rocs en posició vertical que amb un a mica 

d’imaginació us portaran a la memòria la muntanya de Montserrat. Annexa a tot el 

mur hi ha un banc petri corregut linealment a ambdós costats. 

Al vèrtex del conjunt s'hi emplaça la font, un grup escultòric mural d'estil clàssic. El 

frontal, que sobresurt del mur, és fet amb pedra escairada, fa uns 2 metres i mig 

d'amplària i gairebé 4 d'alçada amb dues pilastres decoratives que sostenen una 

motllura amb l'escut de Catalunya gravat en relleu al bell mig, amb dos medallons a 

cada costat, el de la dreta porta inscrit l'any de la seva construcció, 1930; i el de 

l’esquerre les inicials FV, corresponent a Francesc Vendrell l’aleshores propietari de 

Can Pons, impulsor de la font de Montserrat en l’actual configuració. Al centre del 

frontal hi ha la part més representativa del conjunt, un mosaic en lleuger relleu de 

ceràmica representant la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. A sota i a mitja 

alçada, l'aigua brolla per un broc d'acer inoxidable a un enreixat de ferro arran de 

terra, empedrat i 

lleugerament alçat del 

nivell de la plaça, després 

desguassa a la riera tot 

creuant per sota 

l'esplanada. Davant la font 

hi ha una taula de pedra. 

Diuen que anys enrere, 

quan a les feixes de sobre 

la font encara tot eren 

camps i no pas l’actual 

aparcament, sortia més 

aigua del seu broc. 
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Font de Sant Fernando 

Coordenades GPS: 41.729859, 2.472586 

Font que havia estat una deu d’aigua molt important i coneguda a Campins, 

actualment en molt mal estat i mig abandonada. El que resta de la font es troba situat 

encara a l’inici d’un sot boscarol al nord de la pista asfaltada que ca de Campins a 

Gualba, i molt proper a un corriol que porta cap aquesta pista a tocar a les runes de 

Can Pau Plana. 

Actualment encara podem observar el gran mur de pedra que conté la mina original i 

la portella metàl·lica mig oberta, i a dins l’enrunament de terres de la deu original. 

Amb ganes detectivesques podreu veure també el broc original a la part inferior. Tot 

l’emplaçament és cobert d’arítjol, heures i altres plantes enfiladisses, i unes bones 

mates de galzarà, altrament dites cirerer de betlem, que li donen al lloc ruïnós un toc 

lleugerament romàntic, a la vegada que tristot. Podria la font recuperar el seu antic 

esplendor i la renombrada entre els campinencs? 
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Font de Sant Joan, Campins 

Coordenades GPS: 41.7249, 2.4643 

Font urbana emplaçada just a la cantonada del Passeig de les Tres Germanes amb el Camí de 

Campins; annexa al mur d’una torreta on actualment hi ha el restaurant “Maria Rosa”. Davant 

mateix podeu gaudir de  les vistes del bell  i  senzill  campanar de  l’església parroquial de Sant 

Joan de Campins, i si teniu sort del repicar de campanes a l’hora de tocar per anar a missa.  

El conjunt és un mur d'uns 2 metres d'amplada per quasi 3 d'alçada, d'obra senzilla rematada 

amb ciment, pintat de color blanc de fons i amb les sanefes vermelles i blaves. Dues pilastres 

decoratives  a  banda  i  banda  sostenen  una motllura  al  capdamunt  amb  l'escut  de  Catalunya 

pintat al mig. Al centre del frontal hi ha un mosaic de rajoles representant Sant Joan, amb una 

representació clàssic del sant, com un nen petit amb un xai. El mosaic sembla signat amb les 

inicials  SUMET.  A  mitja  alçada,  un  polsador  dóna  pas  a  l'aigua  que  cau  en  un  bassal 

semicircular de maons vistos disposats en sardinell arran de terra. Sembla ser que la font es va 

construir l'any 1925, tal com es pot veure gravat en baix relleu al frontal. El mosaic es deuria 

afegir  posteriorment,  doncs  tapa  unes  lletres  que  queden  darrere  seu,  i  sol  permet  llegir  la 

darrera  línia que  sembla posar Barcelona  (tot  i  les nostres  indagacions no hem sabut  trobar 

que devia posar abans, caldrà doncs investigar més endavant). 

Dos grans pitòspors plantats a la vorera emmarquen la font amb la seva verdor, però cal que 

l’ajuntament el esporgui quan toca, perquè alguna vegada que hi hem estat, i les plantes quasi 

“es mengen” la font. 
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Font Sergi 

Coordenades GPS: 41.7313069, 2.4785784 

Font d’aigua no tractada situada entre els camps de joves oliveres de Can Llorens, al 

nord-est de la masia. A Can Llorens s’hi arriba des de la pista asfaltada que comunica 

Campins amb Gualba. Aquesta font pertany a un conjunt de tres fonts juntament amb 

la font Lluís i la font Gemma, totes tres molt properes entre elles. El nom de la font és 

un homenatge al fill del propietari de Can Llorens. 

La font fou construïda al 1993 pel propietari del mas, Lluís Hilari Plans, tal i com ho 

testimonia una placa amb un baix relleu situada propera a la font. L’obra consisteix 

amb un mur de pedres ben lligades que conté les terres de la feixa on és col·locada la 

font. Uns pocs graons acompanyats per una barana de tub metàl·lic ens permeten 

baixar fins a la plataforma on és la font, tot construït de manera molt artesanal i 

senzilla. Al mig del mur petri és encastat un gruixut broc de ferro per on brolla de 

manera imparable l’aigua, que es recull a un petit bassal al terra fet de pedres 

encimentades. La font sembla presidir el magnífic camp d’oliveres que és situat en la 

feixa just inferior. 
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Font Sot de Can Llorens 

Coordenades GPS: 41.7303621, 2.4780607 

Font d’aigua no tractada situada a l’oest de Campins, al Sot de la que pren nom, tot i 

que el rieral també rep la denominació de Sot de les Bombes. Es troba just per sota de 

la pista asfaltada que comunica Campins amb Gualba. 

Des d’aquesta pista, en un giravolt que quasi 180º, surt un camí de terra que us 

portarà fins al fons del sot. Al final del camí (de tan sols 120 metres) podreu gaudir 

d’un bonic espai herbat amb joves plataners, i pedres a mode de bancs i taules per 

poder descansar. Davant mateix, i annex al camí trobareu la font. Gaudiu del lloc, però 

no deixeu les vostres deixalles. 

L’obra de la font és un muret còncau annex al terraplè que es retira de manera 

semicircular per deixar tot el seu protagonisme al broc d’acer amb una curiosa 

terminació de plàstic. L’aigua que brolla de manera ininterrompuda es recull a un 

bassal de pedres i conduïda soterradament fins al proper sot. Presidint el conjunt 

sobre hi ha una gran pedra amb el nom en baix relleu, la data de construcció de la font, 

1994, i les inicials LL.H.P. corresponent al promotor de la font, Lluís Hilari Plans, amo 

del proper mas de Can Llorens. 

 





CÀNOVES I SAMALÚS



Cànoves i Samalús 

Municipi del Vallès Oriental que limita amb Tagamanent al nord; Sant Pere de 

Vilamajor a llevant; Cardedeu i Les Franqueses del Vallès a sud; i la Garriga i Figaró-

Montmany a l’oest.  

Els 2.900 habitants que viuen al municipi es troben repartits entre els 1.000 vilatans 

del poble de Cànoves i altres entitats de població, com el poble de Samalús, que fou 

annexat al 1840 a Cànoves.  

El municipi es troba solcat per diferents rieres totes en direcció sud, que acaben 

abocant les seves aigües ja fora del municipi al Besòs. Un dels elements naturals més 

característics és la conca de Vallforners i el seu gran pantà homònim.  

El nom de Cànoves apareix per primer cop l'any 1002 en una confirmació de béns del 

monestir de Sant Cugat del Vallès. S'han trobat restes d'èpoques més antigues entre 

les quals es mereixen esmentar el poblat ibèric habitat entre els segles IV i III aC a puig 

Castell, i un petit tresor de 40 monedes de bronze, la majoria de la seca Lauro, que 

circulaven pel país entre els segles III i I aC. Aquestes monedes varen ser trobades en 

bon estat de conservació el 1959 prop del molí de can Ribes.  

Samalús fou una de les parròquies del castell de Montbui, que posseïa el comte 

Gombau de Besora des del 992 i que, un cop mort, els comtes Ramon i Almodis van 

confirmar al seu gendre Mir Geribert. El 1059 es cita explícitament la parròquia de 

"Sancto Andreo de Samalucio", monument d'estil romànic. 

El Castanyer Gros de l'obaga d'en Cuch és un monument natural que trobem al nord 

del terme. La producció de carbó a Cànoves havia sigut molt important. El carboner 

havia de viure a muntanya i un d'ells va utilitzar aquest castanyer com a refugi. 

 

 



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de les Acàcies, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.7351019, 2.3505807 

Font que us apaivagarà la set en l’ascens cap al famós castanyer d’en Cuc, situada a 

peu del camí que, després de vorejar el pantà de Vallforners, ascendeix paral·lel al 

torrent de la Baga d’en Cuc. Són 1700 metres d’ascensió fent alguna llaçada per 

guanyar cota, però el paratge és d’una bellesa inalterada. Per poder arribar fins aquí, 

un cop sortiu de Cànoves amb el cotxe cap al nord, podeu deixar el vostre vehicle a 

l’aparcament habilitat per la Diputació a can Domènec i prendre el preciós corriol que 

ressegueix la riera de Vallforners (SL C-91), o si sou una mica més mandrosos, també 

podeu aparcar sota la gran barrera de terres del pantà, en un altre estacionament 

habilitat per això. Ara toca seguir el camí que mena a nord, per on passa el Meridià 

Verd, sender de gran recorregut que travessa el Montseny (i mitja Europa). 

La salvatgina font la trobareu al marge del camí sense cap problema. Una canella 

d’acer aboca el seu preuat líquid a una bona alçada sobre un munt de pedres 

escantellades que sembla que s’ho passen d’allò més bé esquitxant arreu l’aigua de la 

font. Font boscana per antonomàsia, la paret rocallosa d’on brolla sols estar sempre 

ben humida, i a tot l’entorn no hi falten ni les acàcies que donen nom a la font, ni les 

falgueres, molses, violetes, i inclús algun plataner que acompanyen bellament la font. 
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Font de les Bardisses, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.735339, 2.347325 

Tot i que el nom fa suposar que a la font us trobareu un bardissar amb un gran 

espessor d'esbarzers, d'arços, i altre plantes punxants, a hores d’ara la font la 

descobrireu a un paratge acollidor al peu d’un dels camins que ressegueixen la cota 

planera a la Soleia d’en Cuc. La millor manera per arribar-hi és des del camí que puja 

des del pantà de Vallforners cap a la Casa del Bosc. Quasi bé davant mateix de la font 

de les Acàcies que trobareu en aquest camí (una mica més avall), s’inicia una camí 

fresat que creua el torrent de la Baga d’en Cuc, i en seguida pren direcció ponent, 

sempre planer, acompanyat tota l’estona per ortigues a banda i banda. Després de 300 

metres trobarem la font de les Bardisses a peu de camí. 

La font és boscana i senzilla, un bon broc d’acer, encastant entre unes pedres de 

manera casual, com si la ma de l’home no hi hagués pas intervingut, aboca la seva 

freda aigua de manera desordenada al camí, que en una mica de xaragall s’esmicola 

cap al torrent avall. Davant mateix de l’aiguabarreig que es forma, uns grans rocs 

semblen voler indicar al passejant descuidat la presència de la font, no fos pas que 

passes inadvertida.  
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Font de Can Morera, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.720196, 2.354277 

Can Morera és una de les masies encara habitada del veïnat de Sant Salvador o de la 

Muntanya, un conjunt de cases situades a l’entorn de l’església de Sant Salvador de 

Terrades, a la part més muntanyosa de Cànoves, per sobre del pantà de Vallforners. 

Pujant per la pista podem trobar Can Castells, Can Balder, Can Metz, Can Puig, Can 

Gesa, Can Pou i Can Morera. Altres masoveries avui són ruïnes com Can Pairana i Can 

Jovany. Quan la pista entre Can Pou i Can Morera creua el sot de la font de la Closa, si 

ens fiquem uns pocs metres seguint el sot a la muntanya, trobarem el que resta de la 

font de Can Morera, en un entorn ple de canya americana, esbarzers, falgueres i 

heures, una zona força humitosa. Un baix muram de pedra rejuntada amb ciment, i 

una senzill broc central és el que resta de l’antiga font, avui més senzilla, i sense aigua 

quan l’hem visitat nosaltres, potser perquè és captada cap a les masies properes pel 

seu propi ús. 
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Font de Can Perera, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.6916, 2.3521 

Font situada al peu del mas del que pren el nom, just a l’entrada a Cànoves venint per 

la carretera BP-5107. A l’entrar al poble per l’avinguda Josep Crous, a 70 metres del 

vial us trobareu un corriolet a la vostra esquerra que recull l’aigua de la font; cal 

resseguir el caminoi i sense pèrdua trobarem la deu. 

Es tracta d’un bella font boscana, molt acollidora, amb un gruixut broc de ferro que té 

una mena d’ales de metàl·liques a ambdós costats, difícil de veure perquè tot el 

conjunt és recobert de molsa, i no hem volgut tocar massa per mantenir l’equilibri 

natural del lloc, amb molta verdor i humitat al paratge. L’aigua, que brolla sense parar 

a bon ritme, omple una bona bassa al seu peu, on encara es pot apreciar en bon estat 

el lloc que servia de safareig. Tot el conjunt té l’encant i la melancolia dels llocs que 

varen ser importants en el passat i que en la nostra societat actual i de les preses no 

s’aprecia.  
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Font del Castell, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.698642, 2.353553 

Emplaçada al nord del nucli urbà de Cànoves, just a sobre un marge prop de Cal 

Pipaire. Per baixar al marge de la font hi ha unes antics graons de pedra ara mig 

coberts per la vegetació.  

La font del Castell és un senzill marge de pedra annex a la muntanya, ben recobert 

d’heures, amb un gruixut broc de ferro al mig. No hi ha pedró que identifiqui la font, ni 

cap altre element característic. Josep Cuch ens va explicar que aquesta font havia sigut 

molt popular, i que tot el poble n'anava a recollir d'aigua aquí perquè era considerada 

molt bona. 

El proper castell de Cànoves, al que fa referència la font, són unes ruïnes, declarades 

bé cultural d'interès nacional que es troben a la riba esquerra de la riera de Vallfornès. 

Resten els murs d'una nau orientada de nord-est a sud-oest, que té una longitud d'uns 

19 metres i una amplada de 8 metres. A la paret millor conservada s'obren tres 

finestres acabades en un arc rebaixat. Cap al nord-oest s'estén una altra nau, ara unida 

sense solució de continuïtat a la primera, que té una longitud d'uns 15 metres i una 

amplada d'uns 16 metres. A la banda occidental hi havia un cos sortint. La datació és 

difícil, el tipus d'aparell o de morter d'algunes parets recorda a edificis preromànics 

mentre que d'altres parets semblen més aviat d'època romànica. Les característiques 

de les obertures fan pensar que és un edifici de la baixa edat mitjana on, a causa del 

tipus de material constructiu utilitzat, es copien unes formes d'edificar que recorden 

les d'èpoques anteriors. 
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Font de l’Escopeta, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.686408, 2.335259 

Aquesta històrica font està a tocar el torrent del Remogent, en una zona agrícola plena 

de masies que encara avui en dia treballen la terra. Així en aquest àmbit sud del terme 

municipal de Cànoves i Samalús, molt a prop ja del límit amb les Franqueses del Vallès,  

identifiquem cal Pallobet, can Coc, can Planes, can Felicando, i can Liret. Sembla que el 

nom de la font ve que en ella es reunien els caçadors abans de fer la batuda, i per això 

la identificació amb l’Escopeta.  

La font es troba en una zona molt ombrada, amb gran llorers a banda i banda, 

acompanyats per característica vegetació de ribera. La petita mina d’on l’aigua surt de 

les entranyes de la terra avui és visible, encara que tot fa pensar que antigament hi 

havia una portella metàl·lica que protegia la mina. D’ella l’aigua circula per un canaló 

tallat a la pedra i per un tub de ferro s’aboca directe al terra. La tosca produïda amb el 

pas dels anys ha construït un petit monument petri natural, sempre recobert de verda 

molsa. Al costat dret de la font es pot apreciar una fornícula excavada al tall vertical de 

la muntanya, on segurament hi devia haver–hi alguna imatge religiosa. 

L’aigua que queia no anava directe al Remogent sinó que era recollida per un canal 

cavat al terra que el portava fins una bassa uns 100 metres més a baix. En el moment 

de la nostra visita el canal està mig derruït i ara l’aigua no arriba a la bassa.  
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Font del Frare, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.692677, 2.355372 

Emplaçada al nucli urbà de Cànoves, al sud-est, al camí del Castellar, just al costat d’un 

jardinet ben arranjat hi ha aquesta clàssica font urbana. El que caracteritza i 

personalitza aquesta font d’altres elements de mobiliari urbà com ella, és que al seu 

peu hi ha annexa una majòlica ceràmica amb el nom de la font i l’escut de Cànoves i 

Samalús. 

En un costat del jardinet hi ha una imatge de la Verge de Lourdes, donada, tal com 

indica un cartell, pel veí de Cànoves, senyor Pere Marc Ramis, el 11 de Febrer de 2003. 

La imatge esta protegida dintre d’una petita cavitat en forma de capelleta amb vidre. 

Una placa d’acer també té escrita una pregària  a la Verge Maria, en català i castellà.  

El lloc és ben agradable a l’estiu, ja que es troba a una fondalada, amb dos grans 

plataners que l’ombregen, i a més hi ha una gran cascada d’aigua que refresca 

l’ambient. 

La font actual es un homenatge a l’antiga Font del Frare que sembla que hi havia en 

aquest mateix lloc, i que ara sols es pot veure en les postals antigues (EDC. JOSEP 

PARERA). 
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Font del Lleó, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.695332, 2.335676 

Font situada pròxima a la carretera BP-5107, que va de Cànoves a Samalús. Venint de 

Cànoves, 630 metres després de l’entroncament amb la carretera BV5151 de Corró 

d’Amunt, trobem una pista cadenada que puja muntanya amunt. Pujant aquesta pista 

uns 70 metres, i pròxima al sot, trobarem la font del Lleó. 

Més amunt del broc de la font sembla que hi ha un finestral gòtic d'alguna masia. 

Sobre la font, ja estimbat, hi ha un pedró on posa 1910, i si mireu amb detall la font 

podeu trobar dos dates que suposem corresponen a restauracions posteriors. Una 

amb les inscripcions A.C. 1971, i una anterior amb data 9-10-55. El broc sembla ser una 

cara d'una gàrgola, però tot i intentar visualitzar el lleó que dóna nom a la font se'ns fa 

difícil de veure’l. A l’explanada de la font hi ha quatre seients de pedra molt 

rudimentaris, on ens podríem asseure’ns i relaxar sentint l’aigua caient del broc si la 

font estigues arranjada.  
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Font de la Moixera, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.726630, 2.351539 

Font situada prop de Can Cuch, una de les masies més importants de Cànoves, avui 

reconvertida en hotel i restaurant de luxe, que domina des de la seva posició altiva 

tota la vall, regada de forma cabalosa per la riera de Vallforners. La font està 

emplaçada a l’est de Can Cuch, a peu del camí que des d’aquesta magnifica masia 

porta al temple de Sant Salvador de Terrades, just en el moment de creuar el sot de 

can Font. 

Es tracta d’una gran construcció de pedra seca, en dos murs en angle recta, amb el seu 

vèrtex just en el punt de la beta d’aigua. Murs creixents a mesura que s’aproximen a 

l’angle, de la mateixa manera que han de contenir una paret de muntanya més alta. En 

aquest vèrtex trobem el broc, avui força rovellat, que aboca la seva aigua a una gran 

pica de pedra que es troba a l’alçada dels bancs correguts que acompanyen els dos 

murs. Per tot arreu hi ha aigua, que s’escola per entre les pedres més que no pas pel 

broc. A la font de la Moixera li convindria una restauració, que recollís tota l’aigua de la 

deu original per oferir-la per un nou broc. A pesar que pel camí hi passeja força gent, la 

font és relativament desconeguda, potser perquè tothom té presa per anar al hotel-

restaurant Can Cuch. 
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Font dels Monjos, Cànoves i Samalús 

Coordenades GPS: 41.688578, 2.302460 

Pròxima a la carretera BP-5107, anant de Samalús a la Garriga. Un quilòmetre més 

enllà del nucli de Samalús, just al creuar el Sot de l’Ase, la carretera fa una paella molt 

tancada, i hi ha una petita pista que ascendeix muntanya amunt, on podrem troba rel 

que resta de la font dels Monjos. 

Es tracta d’una paret de pedra arrebossada contenint la muntanya, amb el que resta 

de dos bancs d’obra a banda i banda de la deu. El broc esta centrat a la paret, però en 

l’actualitat està ben malmès i rovellat, sense abocar aigua. Sobre del broc hi ha 

enclavades dos perfils en L metàl·lics que desconeixem la seva utilitat, però que a 

hores d’ara semblen dibuixar els ulls d’una cara (on el broc seria el nas) en estat seriós. 

Fa temps que la font està en mal estat, tal i com es pot comprovar a la foto de 1983 del 

llibre “Història Gràfica de la Garriga” d’Albert Benzekry, en que ja apareix molt 

deteriorada i amb el peu de foto “en l’actualitat no hi brolla ni una gota d’aigua”.  
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FIGARÓ -
MONTMANY



Figaró-Montmany 

Figaró-Montmany és el nom oficial, però no correcte segons el Institut d'Estudis 

Catalans (IEC), de El Figueró i Montmany, municipi del Vallès Oriental a l’oest del 

Montseny. El nom històric del municipi era Montmany de Puiggraciós (o simplement 

Montmany) però al 1985 va canviar per Montmany-Figaró, i el 1994 al nom actual de 

Figaró-Montmany. L'any 2004 es va celebrar una consulta popular en la qual es va 

decidir continuar amb el nom utilitzat fins aquell moment, sense catalanitzar-lo segons 

les indicacions del IEC. Té una superfície de 15 km2 repartits a banda i banda del riu 

Congost. La població (1.100 habitants) es concentra quasi a la seva totalitat al poble de 

Figueró, evolució d'un antic hostal de camí ral, ara població moderna al voltant de la C-

17. Montmany resta quasi despoblat.  

Limita al sud-est amb Cànoves i Samalús; al sud amb la Garriga, al sud-oest amb 

l'Ametlla del Vallès; a ponent amb Bigues i Riells; al nord-oest amb Sant Quirze Safaja; i 

al nord amb Tagamanent.  

A llevant del municipi destaca la vall de Sant Cristòfol de Monteugues on s'hi troba 

edificada l'ermita romànica d'aquest nom. 

A ponent pren rellevància el turó de Puiggraciós on, segons estudis, hi va haver un 

poblat ibèric. El Castell de Montmany, documentat des de 1247, està situat en un turó 

que forma un dels contraforts de llevant dels Cingles de Bertí. La seva visió arriba fins 

al mar i la ciutat de Barcelona. El recinte del castell és petit i s'adapta al terreny. És una 

construcció de planta rectangular, en la qual resten sencers els murs est i nord. Pujant 

cap al pla de la Batalla i anant a cercar la Roca Centella, es troba una curiosa pedra que 

ha donat nom a la muntanya. És una pedra de color blanc i que porta esculpits un 

escut barrat i la llegenda Montmany. 

La Festa dels Sants Patrons, que se celebra el primer dilluns després de Pasqua, té el 

seu origen en el vot de poble que van fer els parroquians de Vallcàrquera l'any 1812, 

en plena Guerra del Francès.  

La Festa del Pi, al primer diumenge després de Pasqua, s’origina en antiquíssims rituals 

pagans de fertilitat i de culte a la naturalesa. Durant la festa els homes de la població 

van al matí a tallar un pi que transporten fins al poble; al arribar es produeix un repic 

de campanes i tota la població surt a rebre'l. Posteriorment es planta amb la 

col·laboració de la gent. Cap al tard, tots plegats cremen el pi. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Ca n’Oliveres, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7116,2.2583 

Font situada prop del majestuós mas de la que pren al nom, emplaçada al seu sud-

oest, passat el torrent de Maries, resseguint la pista de terra que porta cap al Pla de 

Maries, i més enllà fins al Pla de Montcau. Podeu accedir a Ca n’Oliveres des de la 

carretera de Montmany, en un trencall a una corba tancada passant primer per Can 

Cancell. O si ho preferiu per la pista de terra que remunta el torrent de Maries des de 

Gallicant; la pujada per aquesta ruta és espectacular, amb els Cingles de Bertí retallant-

se a l’horitzó, i apareixent Ca n’Oliveres a mesura que es va ascendint poc a poc. 

La font a vegades també rep el nom de Volta de Canó, ja que és en una volta així on 

està posicionada. Es tracta d'una obra prismàtica de pedra lligada, d'uns dos metres i 

mig d'ample, dos de llarg i uns altres dos d'alçada, obert a l'est i sense cap porta. Les 

parets són resseguides per dos bancs adossats a banda i banda. La volta catalana és 

construïda amb totxos, per amb una gran esquerda quan l’hem visitat nosaltres, cosa 

que fa témer per la seva seguretat futura. A la paret del fons, que pel que resta es pot 

suposar que era tota enguixada de blanc, hi ha dues fornícules, la primera i més gran 

és on cau l'aigua per un forat practicat al frontal i regalima per la paret fins que és 

recollida en una pica, i una altra d'igual profunditat al costat, que potser era la mina, 

comunicada per un petit orifici amb la primera. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Cabona, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7176,2.2697 

Aquesta font boscana es troba a 500 metres més amunt de l’estació de ferrocarril del 

Figaró, seguint la carretera que puja cap a Montmany, junt en el sot d’una corba que 

gira 180º la carretera. Us serà fàcil d’identificar la corba perquè hi ha dos camins que 

s’inicien en ella, ambdós porten al cementiri municipal.  A la part nord del sot, tocant a 

la carretera podreu veure uns esglaons de pedra i una barana de fusta que us 

acompanyaren fins el replà de baix, on trobareu la font. 

En el pla inferior, tocant a la riera que baixa del Turó de la Cospineda, us trobareu tres 

bancs per gaudir d’aquest paratge de tranquil·litat, ben arbrat, tot i que caldria portar 

a terme una mica de neteja de l’esbarzeram si no es vol perdre el lloc.  

La font queda enclotada per sota el nivell del pla, recollida per dos murs alts de pedra 

formant angle recte pel costat del terraplè de la carretera, i un altre més baix que 

alhora fa de respatller a un bancal que el ressegueix. Cinc graons de pedra ens 

permeten baixar-fins a la deu, que és molt ran de terra. A sota hi trobem la sortida 

d'aigua per mitjà d'un tub de ferro torçat per gamberrades, encastat al mur, i l’aigua 

cau en un bassal quadrat arran del sòl que també està empedrat. Damunt hi ha una 

placa de pedra com altres que he vist al Figaró, amb el nom de la font gravat. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Carretera de Montmany, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7194, 2.2718 

Font emplaçada a l’oest del centre urbà de Figaró, a l’altre costat del Congost i de la C-

17. És just a l’inici de la carretera BV-1489, que porta de Figaró al nucli muntanyós de 

Montmany, a només 150 metres més amunt de l'estació del ferrocarril. Es troba 

empotrada al mur de contenció del ferrocarril, un gruixut muram de pedres ben 

col·locades.  

El seu frontal queda endarrerit un pam respecte al mur formant un arc, emmarcat per 

maons col·locats a sardinell. Al gener de 2018 l'aigua brollava molt lentament per una 

canya encastada al frontal que en feia de broc, i regalimava per la paret fins una pica 

rectangular de pedra a mitja alçada, tan ampla com l'obertura de la fornícula i coberta 

tot de molsa. 

Just davant tenim el fantasiós castell de Rubinat, un edifici modern que aboca el seu 

perfil sobre tot sobre la C-17, però que no té res a veure amb l’històric castell de 

Rubinat de la Segarra. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font dels Castanyers, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7245, 2.2900 

Font localitzada a la riba esquerra de la riera de Vallcàrquera, en una raconada del 

corriol que, sortint del pont del Molí i abandonant momentàniament el PR C-33, puja 

paral·lel a la riera fins a tornar a trobar el PR C-33 que ens porta a la Creu de Can Plans 

(límit del terme) i després a Sant Cristòfol de Monteugues. El corriol s'endinsa en un 

bosc de ribera caducifoli amb freixes, verns, pollancres, oms, avellaners... i una 

sotabosc d’arbustos ric i espès. Guanyem alçada poc a poc, sempre en direcció sud-est, 

i 200 metres després de l’inici del sender hi ha a l'esquerra unes escales de fusta a que 

baixen a la riera i per un petit pont la permeten creuar per arribar fins a l’ermita 

romànica de Sant Pere de Vallcàrquera. 200 metres més amunt d’aquest trencall 

arribem a un eixamplament del camí, amb l'amagada font en un racó a la dreta. 

La font dels Castanyers és una bonica construcció adossada al marge de la muntanya, 

amb un petit replà pavimentat al davant. Un muret arrodonit de pedra lligada, de quasi 

dos metres de llargada per un d'alçada, lleugerament còncau, conté a la part baixa un 

gruixuda canella de ferro encastada per on l’aigua cau en un bassal quadrat ran del sòl. 

L'indret és tranquil i acollidor, amb dos bancs de fusta que ens conviden a reposar i 

gaudir de l'entorn, tot i que no sempre podreu gaudir de l’aigua de la font, car el cabal 

és condicionat a les pluges i a la temporada. 

Alguna vegada s’ha identificat erròniament aquesta font també com a Font del Gaig, 

però la memòria tècnica de l'Inventari del Patrimoni del Figaró-Montmany esmenta 

ambdues fonts per separat, sense afegir cap altre dada. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Ferreres, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.71531 , 2.30433 

Font situada a l’àmbit més sud-oriental del 

terme municipal de Figaró-Montmany. Si 

pugem cap a Sant Cristòfol de Monteugues 

per la pista que surt de la Garriga, uns 400 m. 

abans d'arribar a aquesta església romànica, 

surt per la dreta un camí ample que va a 

buscar el torrent de Can Valls i el travessa. 

Uns 60 metres després de creuar-lo, 

trobarem la font a l'esquerra del camí. Si 

continuem el camí a sud, entrarem al terme 

municipal de la Garriga i trobarem la font de 

Rupit. 

La font deu el seu nom a la casa de Ferreres, 

avui desapareguda, que es trobava 200 m. 

cap al sud. La font va ser arranjada pel Centre 

Excursionista de la Garriga ja fa temps. Es 

tracta d’una bonica font envoltada de verdor, que raja per un petit broc metàl·lic 

encastat en un mur fet de pedra i amb bancs a banda i banda. Una placa metàl·lica 

imitant un pergamí ens indica el seu nom (escrit "Farreres"). 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Vinyet, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.71612 , 2.28099 

Situada al sud-est del Figaró. Per arribar-hi, partirem de la font d'en Llanes, en el 

mateix nucli urbà del poble, lloc on s'inicia el camí que porta a la cova de Nostra 

Senyora del Carme. Una vegada arribats a la cova continuarem el camí muntanya 

amunt i quan el pendent del terreny es suavitza una mica agafarem un trencall a la 

dreta. Just quan el senderó creua un torrent, trobarem l'inici d'una excavació a manera 

de trinxera que s'endinsa a la muntanya al llarg de 15 metres, trobant al seu final les 

boques de mina. 

Hi ha dues boques de mina a diferent nivell, una gairebé damunt l'altre. Donen pas a 

galeries de curt recorregut. La galeria inferior (que té 8 m) finalitza en un racó on de 

vegades hi ha aigua entollada. En temps de pluges abundants, el toll pot ocupar la 

totalitat del terra de la galeria. Potser per aquest motiu, en alguns llocs ha estat 

considerada una font (per exemple,  al mapa de l'Alpina), tot i que en realitat en opinió 

d’alguns experts es tracta més aviat d'una mina excavada amb la intenció d'extreure 

mineral. 

La cova de Nostra Senyora del Carme és una excavació a la roca a manera de capella, 

tancada per una reixa (GPS: 41.71623 , 2.27555 ). A la dècada de 1950 fins i tot s'hi feia 

un petit aplec en el dia del Carme (16 de juliol), però aquest costum no va tenir 

continuïtat. 

 

 

Cova del Carme 

Font del Vinyet des de 

l’interior de la mina





FOGARS DE
MONTCLÚS



Fogars de Montclús  

Municipi montsenyenc de la comarca del Vallès Oriental,  situat en el vessant sud del 

massís. Forma part de la subcomarca del Baix Montseny. La capital del municipi és 

Mosqueroles, on s'ubiquen les oficines centrals del Parc Natural del Montseny. La seva 

reduïda població de 460 habitants es molt repartida entre el cap de municipi i altres 

entitats poblacionals: Santa Fe, la Costa del Montseny, Pertegàs, i el Rieral.  

La seva extensió de 40 km2,  i sobretot la seva posició central al Montseny, fa qui tingui 

límit amb molt pobles: a nord amb Montseny i Arbúcies; a llevant amb Riells i Gualba, a 

sud-est amb Campins i una mica de Sant Celoni; a sud amb Santa Maria de 

Palautordera; a sud-oest amb Sant Esteve de Palautordera, i a ponent amb Sant Pere 

de Vilamajor. 

Presenta un gran desnivell, ja que passa dels 200 m d'altitud en la riera del Pertegàs 

fins als 1.712 m. d’altitud del Turó de l'Home, el pic més alt del Montseny. Per aquest 

motiu la vegetació és molt diversa: alzina, surera i pi pinyer a la part més baixa; roure i 

faig més amunt. 

El municipi disposa d’un gran patrimoni ric en petites esglesioles: l’ermita romànica de 

Sant Cristòfol de Fogars, Sant Esteve de la Costa (del segle XII, amb una imatge gòtica 

de la Mare de Déu dels Àngels del  XIV),  Santa Maria de l'Illa (segle XII), Sant Martí de 

Mosqueroles (peces d'orfebreria dels segles XVI-XVII), Santa Magdalena (segle XI), i 

Santa Fe del Montseny (documentada al 1231). 

El primer cap de setmana de maig se celebra la Festa Major del Roser de Mosqueroles, 

i el segon cap de setmana d'agost la Festa Major de La Costa del Montseny. 



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de l’Arboç 

Coordenades GPS: 41.752434 , 2.418281 

Situada al peu del GR 5 en el tram que va del poble del Montseny a Fontmartina, quan 

ens aproximen al Sot de Ritronyes. Si venim del Montseny hi ha un moment que el GR 

pren clara direcció sud i de cop i volta gira bruscament 180 graus a nord; en aquest 

punt hi ha un dipòsit d’aigua cobert i una mica més amunt la font de l’Arboç. Ens han 

explicat que antigament aquesta font rebia el nom del Rector, perquè era propietat del 

rector de Sant Esteve de la Costa, però aleshores varen fer aquest dipòsit per portar 

l’aigua fins a la població i com que construïren una nova font que batejaren igual 

davant de la rectoria, des d’aleshores té el nom de font de l’Arboç (apropiat, doncs al 

lloc hi ha força exemplars d’aquest arbust amb flor de la família de les ericàcies). 

Actualment no raja aigua del broc de la font, un senzill tub d’acer. El mur de pedra seca 

encara és ple de molsa, i a la part superior sembla que té alguna obertura a les pedres 

com si per allà hagués baixat aigua antigament. Tot i no poder beure podem gaudir del 

fruit de l’arboç proper, una cirereta comestible i dolça, però compte a menjar.ne 

massa perquè pot emborratxar, ja que conté una certa proporció d'etanol. 

Darrera de la font és pot apreciar encara la rasa per on devia venir l’aigua de la deu 

original de la muntanya. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
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Font de Briançó 

Coordenades GPS: 41.7828, 2.4402 

Aquesta històrica font, datada des de 1890 com a punt de naixement de la riera de 

Gualba, es troba a la falda llevant de les Agudes. Es pot fer una bonica excursió circular 

sortint des de la font de Passavets, pujant al Turó de l’Home pel sender senyalitzat PR-

C 208 i tornant pel coll Sesbasses fins a l’era de Briançó. 

La font consisteix en un generós mur de pedra amb junta oberta, prou perquè hi neixi 

verd entre elles, que conté el faldar de la muntanya. Des d’aquesta paret s’obra de 

forma angular dos altres murets de pedra que recolzen ambdós bancs a banda i banda 

de la font. Al mig del mur central, una capelleta retirada en arc de mig punt de pedra 

conté el gruixut broc d’acer per on raja l’aigua de la deu. L’aigua és abocada a un clot 

sota la canella que desguassa de forma soterrada per sota de l’àmbit enrajolat de 

pedra plana. Antigament (Les fonts de la Vall de Santa Fe. LOPEZ CORTIJO, Joan; 

BOMBÍ, Antoni. Monografies del Montseny 6. 1991. Pàgina 183.) hi havia un cóm de 

faig entallat per Benito Pinto Cardona (familiars dels Camps) 

Segons una llegenda recollida per Joan Amades, les seves aigües van a parar a 

Mallorca. També a la font de Briançó es reunien les bruixes per a fer caure pedra i 

malmetre les collites (Persecució de bruixes a les Comarques de Vic a principis del s. 

XVII. PLADEVALL, Antoni.  Monografies del Montseny 1, 1986.) 
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Font del Burro 

Coordenades GPS: 41.758616, 2.469219 

Aquesta font la trobarem quan ens enlairem des de Campins en direcció a Santa Fe del 

Montseny per la BV-5114, quan som a força alçada després d’haver passat la famosa 

“Roca del Moro” i uns metres abans del túnel, prop del també conegut “Roc Ramon”. 

La font és situada a peu de carretera, després d’una corba al nostre costat esquerre 

pujant des de Campins, enganxada a la carretera. 

Nosaltres no l’hem vist rajar, passa un pel desapercebuda degut al seu abandonament i 

que està força coberta d’heures. La font és d’obra de pedra, sembla ser del mateix lloc. 

Consisteix en una gran pica rectangular on antigament devia servir per fer una aturada 

i reprendre forces abans d’arribar al petit paradís de la vall de Santa Fe, o potser a la 

inversa quan calia per emprendre el llarg viatge de baixada. 

El broc és metàl·lic incrustat en una mitja circumferència que fa la funció de pedró. A la 

seva dreta podem observar el que podia haver sigut un petit banc de pedra. Us 

imagineu seure tranquil·lament aquí, quan fa anys el transit era pausat mentre mireu 

als vostres peus la immensitat de la plana vallesana, els boscos de la Batllòria, Breda i 

la part baixa de la Selva?  

La font recollia l’aigua d’un dels aqüífers del Sot de l’Infern, que en aquest llenç de 

paret vertical aplega les aigües dels esqueis entre el coll de Santa Hel·lena i el coll de 

Corbera (a la carretera de Santa Fe a Fontmartina), fins desguassar a la Riera de 

Gualba. 
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Font de Ca n’Albert de Dalt 

Coordenades GPS:  41.72534, 2.43492 

Font situada al veïnat de Mosqueroles (un dels nuclis de Fogars), molt prop de l’ermita 

Santa Magdalena (església romànica amb tres naus i tres absis, també coneguda amb 

el nom de Sant Marçal de Baix). Un cop a l’ermita seguirem un camí que va en direcció 

al Sot Gran, la font queda enlairada a les Penyes de Can Jeroni molt pròxima de la casa 

que dóna nom a la font. 

La font és aprofitada per un antic safareig que omple una gran bassa d’uns 4 metres 

per 2 i un metre i mig de fons, tota ella feta de pedra autòctona, mentre que la part 

superior que fa funció de safareig és acabada de pissarra. 

Al lateral dret de la font hi ha un broc és pedra; a mode de garlanda superior  hi té un 

marc que li dóna forma arrodonida, com si hi tingues espai per fer alguna escriptura, 

però no és el cas, o actualment ja no és visible. Aquesta deu d’aigua actualment no 

raja, però l’existència de molsa testimonia la humitat del lloc i la possibilitat de tornar a 

brollar algun cop més. Pel costat esquerre un magnífic broc d’acer (segurament més 

modern que l’anterior) omple d’aigua una pica, que acaba drenant cap a la bassa. 

Des de la font tenim una magnifica panoràmica del veïnat de les Margarides a ponent, i 

a sud del nucli de Sant Esteve de Palautordera i el Castell de Montclús. 
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Font de Cal Guardià, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.709217, 2.464162 

Al peu de la carretera BV-5114, que puja de Sant Celoni a Santa Fe, just abans de la 

rotonda que es desvia cap a Mosqueroles, trobem un restaurant modern de bona 

cuina casolana, amb un servei eficient i amable, anomenat Restaurant Font de Cal 

Guardià, en honor a la font que trobarem a les feixes del darrera. La font és històrica, 

fa 50-60 anys els nens dels pobles veïns venien fins aquesta font i la seva bassa annexa 

per pescar granotes i peixos que si criaven, però quan nosaltres hi hem estat no hem 

vist ni peixos ni granotes ara.  

El pas del temps ha malmès una mica la font, tot i així encara es pot veure la canal de 

pedra per on arriba l’aigua, avui amb un petit tub afegit, que vessa el seu preuat líquid 

a una mena de pica i d’aquí a la bassa rectangular del costat. La bassa també ha 

conegut millors temps. Hi ha restes de pintura verda a les parets , potser testimoni 

d’algun moment quan els nois i noies si banyaven.  
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Font de Can Casades 

Coordenades GPS: 41.773516, 2.463152 

El Centre d’Informació de Can Casades del Parc Natural del Montseny, situat al 

quilòmetre 21 de la carretera BV-5114, és just a tocar Santa Fe del Montseny. Des 

d’aquest punt neuràlgic del Parc s’originen molts senders senyalitzats, i un des dos 

únics itineraris adaptats que hi ha al Montseny, amb servei de préstec gratuït de 

material adaptat (per exemple bicicletes de ma). 

Al recinte exterior de Can Casades hi trobareu bancs per descansar i taules per poder 

fer un mos en un entorn de bellesa natural, protegits per les tres grans sequoies, 

tantes vegades fotografiades per tots nosaltres. La font de Can Casades complerta el 

conjunt idíl·lic, encara que malauradament quan hi hem anat nosaltres no rajava. El 

polsador de la font per on hauria de sortir l’aigua sorgeix de mig perfil metàl·lic, amb 

un aire de caire racionalista, encastat al mur de pedra d’acabat semicircular. L’aigua 

queia a una reixa rectangular que aboca a la riera propera. Un pedrís semicircular de 

pedres ben rejuntades encatifa el seu davant. 

Després de fer les excursions senyalitzades podeu aprofitar per entrar al Centre 

d’Informació i gaudir de l’exposició permanent “El Montseny, Reserva de la Biosfera”, i 

de les audiovisuals “L’home i el Montseny” i “Les quatre estacions al Montseny”, que us 

recomanem vivament. 
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Font de Can Suc, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.721920, 2.447164 

Can Suc és una casa del veïnat sud de Mosqueroles, justa  tocar la carretera BV-5119. 

La font de Can Suc es troba a les feixes baixes de la casa, just al peu d’un sot. Per 

arribar a la font, millor que des de la casa de can Suc, ens aproximen pel camí terrer 

que des de la carretera ens porta cap a Can Noguera. A la primera corba molt tancada 

trobarem unes escales de pedra ben conformades que baixen al sot. 

Un sistema de murets i escales de pedra i ciment permeten contenir el marge i 

descendir amb comoditat, tot i que l’empenta d’una gran alzina amenaça el futur 

estructural del conjunt. Un cop a baix, sota d’un portal cobert amb una àmplia llosa 

plana de formigó i pedres, trobem la font. La part del muram més inferior és nota que 

és una obra molt més antiga que la resta. En aquest àmbit hi trobem el gruixut broc de 

ferro per on raja sense parar l’aigua de la font, tot ple de verdet i humitat. Sobre de la 

font hi ha un grup de 12 rajoles ceràmiques amb la imatge d’una Mare de Déu i un nen 

Jesús, amb una sanefa al voltant, i signat Duarte 1965. La majòlica es troba en bon 

estat. 
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Font del Cirerer 

Coordenades GPS: 41.7702, 2.4636 

Font situada prop de Santa Fe del Montseny, molt popular i on molta gent va a buscar 

aigua per emportar-se per beure a casa. La font és accessible des de la carretera BV-

5114, ja des d’un petit apartador de la carretera front la font; o ja des del l’àrea de 

lleure de la Guardiola, habilitada amb un petit aparcament al quilòmetre 20,2 de la 

carretera de Santa Fe, en poca estona arribem a la font del Cirerer. 

Cap al 2012 la font va ser arranjada amb l’aspecte que en podeu veure avui. Es tracta 

de dos murets de pedra convergents cap a la deu d’aigua, el de la dreta una mica més 

baix i enllosat superior, de manera que serveix de banc per a asseure’s una estona. 

Entre els dos murs, el terra és de llambordes amb junta oberta que permeten créixer 

una mica d’herba. Al fons, un muram més alt amb un petit frontó amb arc de pedra, 

recull el broc de ferro que aboca el seu generós doll d’aigua a la cubeta prismàtica del 

terra. A tot l’entorn és ple de cirerers. Abans de la restauració la font era més senzilla, 

amb menys pedra i més herbam arreu. 

Aquesta font també rep el nom de Can Ramis, el mas que és a l’altre costat de la 

carretera, just per sobre de la cua de l’embassament de Santa Fe. Pel ponent de la 

font, molt proper, passa el sender local circular SL-C 86 que permet pujar al Roc Perer, 

amb inici i fi a Can Casades. 
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Font de Colomines, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.715375, 2.452141 

El nom de la font pot venir de colom o de coromina. En aquest darrer cas voldria 

significar un territori en condomini, anomenat colomina, o potser un camp de conreu, 

especialment de secà. 

Es tracta d’un font que trobem al veïnat sud de Mosqueroles, entre ca n’Illa, Can 

Nicolau Xic i la Farga del Montseny. Podem accedir-hi des d’una pista terrera que creua 

la riera de Ciuret, i que surt a la dreta de la carretera BV-5119 (pujant de Sant Celoni 

poc després de la rotonda de la desviació a Campins). Just després de creuar la riera, 

en una corba molt tancada veure’m un viarany ben estret ple d’esbarzeram, que 

descendeix a sud i ens aproxima a aquesta monumental i antiga font.  

Quan l’hem visitat l’estat és lamentable. La mina original d’aigua que proveeix la font 

es troba a la seva esquerra. Avui la portella metàl·lica de la mina és arrancada mig 

penjant esperant un cop de gràcia que la tiri definitivament. La capelleta on es troba la 

font, amb un bonic arc apuntant, està esbucat per l’empenta d’una arrel, també en 

molt mal estat. Les rajoles interiors estan a punt de caure, i si hi havia alguna decoració 

més, avui ja no es pot veure. Tot i aquest trist estat, el broc de la font continua rajant 

amb alegria com volent resistir aquests  depriments temps que ens ha tocat viure, que 

no valoren la gràcia de l’aigua cristal·lina del Montseny i l’alegria de les seves 

històriques fonts. 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Cranc, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.711455, 2.461027 

Al marge esquerra de la carretera BV-5114, pujant cap a Mosqueroles, a tocar el  

Restaurant Font de Cal Guardià, trobarem un camp d’oliveres joves perfectament 

alineades. Travessa el camp el camí d’entrada a la farga del Montseny. En un dels 

marges del camí trobarem una figuera de port considerable, al peu de la qual si amaga 

el que resta de la font del Cranc. 

Fins al 1998 aquests camps d’oliveres eren erms que servien de pista d’aterratge dels 

vols d’ala delta i paravent. Estaven llogats pel Delta Club de Barcelona, i els intrèpids 

aviadors sense motor pujaven al coll de Santa Hel·lena, o fins al peu del Turó de 

l’Home, per llançar-se a planejar fins aquests camps. Quan aconseguien aterrar, 

assedegats i cansats s’acostaven a la font del Cranc per fer-hi un bon glop de la seva 

aigua fresca. En aqueles dates l’actual figuera era un petit matoll, per això alguns 

l’anomenaven font de la figuereta. Si us hi fixeu, d’un dels pals de fusta de telefonia 

que creua el camp encara es pot veure el que resta el con indicador del vent. 

Sobre de la mina d’aigua, una llosa de pedra amb el nom de la font amb baix relleu, i la 

data 18-6-82, acompanya l’escrit: Respecteu-la. Mercès. També hi ha gravat la senyera 

en baix relleu pintades les barres en grog i vermell. Al seu entorn avui podem trobar-hi 

una safareig de ciment industrial i molta tuberia de plàstic que aprofita l’aigua d ela 

mina pel reg, però el broc ha desaparegut. El anys no ha respectat la font del Cranc. 
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Font de la Farga, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS:  41.712140, 2.458079 

La Farga és un antic i espectacular casalot de façana de color ocre, arranjat des del 

1985 per ser casa de grups, situat sobre la riera de Ciuret. Si arriba des de la BV-5114, 

passat el restaurant Font de Cal Guardià, a ma dreta de la carretera trobarem una pista 

de terra, que travessant una jove plantació d’oliveres (on hi ha la font del Cranc) porta 

directe a la Farga. Al voltant trobarem gallines, oques i algun altre aviram, que faran 

força enrenou quan ens hi acostem. 

Des de la Farga baixem per la pista terrera que ens aproxima al riu, en una zona 

esplanada amb camp de futbol i gronxadors pels grups que s’estatgen a la casa. A tocar 

podem trobar les restes del molí que devia fer la feina pròpia de la fraga. La 

construcció amenaça ruïna, però encara podem veure el dintell de la porta principal 

amb la data 1692 perfectament marcada. Just a tocar, a la dreta,  hi ha la font de la 

Farga. Es tracta d’una construcció ben acabada de pedra de riu amb un polsador 

modern al mig. Una pica de pedra recull el drenatge, i a ambdós costats hi ha un llarg 

banc de còdols encimentats.  

Els boscos d’alzines del paratge donen una gran bellesa a l’entorn, i en èpoques 

pretèrites segur que servien de bon combustible per la farga que dóna nom al casal. 
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Font Ferrussa 

Coordenades GPS: 41.757928, 2.401786 

Arribant a la convergència dels termes municipals de Fogars de Montclús i el poble del 

Montseny, si anem resseguint el GR5 quan siguem a punt d’arribar al sot de Can 

Baixeres escoltarem el rajolí d’aigua que brolla de la font Ferrussa. Per contra, si volem 

accedir a la font des del poble del Montseny resseguirem el GR5 que era l'antic camí 

que portava al veïnat de la Pocafarina  (el nom indica que abundava la pobresa) 

deixant enrere Can Baixeres, i al primer sot a mà esquerra la podrem localitzar. La font 

es troba al costat d’uns camps d'herbes aromàtiques de l’empresa “Fragàncies del 

Montseny”, la primera marca de productes de benestar i bellesa que reinverteix en 

l'ampliació de cultius de plantes aromàtiques i medicinals per ajudar en la recuperació 

i la sostenibilitat d'espais naturals abandonats, amb criteris estrictament ecològics. 

També prop hi ha una taula rodona de pedra on podeu descansar mentre gaudiu de 

l’aigua ferruginosa de la font i de la flaire de les fragàncies montsenyenques.   

La font és un mur de pedres negres on crida l'atenció el contrast amb el color verd de 

la molsa i el color rovellós del que li dona el contingut ferruginós de l’aigua de la font, 

talment com si d’una composició pictòrica es tractés. Més amunt podem observar 

l’original mina de la font.  
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Font de la Fonda Vella 

Coordenades GPS: 41.746787, 2.418043 

A tocar la Fonda Vella (restaurada per la Diputació l’any 2018) es troba aquesta font, 

en un lloc on abans de 1984 l’aigua baixava canalitzada des de l’antiga font del Rector, 

o des del Vilar. En l’arranjament de 1984 de tot el lloc que va permetre construir 

l’actual font del Rector també es va manufacturar aquesta altre font en un 

enfonsament del muram de pedra ben escairada. 

Una capelleta amb arc de mig punt amb les dovelles ben entallades marc el nínxol on 

es troba la font, ara un polsador per on raja abundosa aigua canalitzada. El mur de 

pedra recreix en aquest àmbit amb una esglaonament simètric. A terra, una gran reixa 

quadrada permet desaiguar l’aigua de la font de manera correcte. 
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Font del Frare, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.7748, 2.4600 

Aquesta és un popular font ja que és situada propera a Santa Fe del Montseny, i a la 

vegada  forma  part  d’un  dels  petits  recorreguts  circulars  que  surten  del  Centre 

d’Informació de Can Casades. També rep a vegades el nom de font del Pare Miquel.  

Per  accedir‐hi  la  millor  opció  és  aparcar  davant  de  Can  Casades  i  seguir  la  ruta 

adaptada marcada que va relativament paral∙lela a la carretera BV‐5114, però per dins 

d’una  fresca  fageda.  La  fageda  es  tan  densa  que  deixa  poca  llum  al  sotabosc,  de 

manera  que  hi  ha  poques  espècies  vegetals,  tot  i  així  veurem  algun  boix  grèvol 

interessant. Primer passarem per davant del restaurant Avet Blau, i resseguint el camí 

ben marcat arribem a  la  font. Després de gaudir del  lloc  i beure  la seva aigua podeu 

continuar pel sender cap a ponent, primer per la fageda i després per antic camps de 

fruiters. Al final un pont de fusta de castanyer us permetrà creuar la riera i en direcció 

sud  i  travessant  una  freixeneda  tornar  a  Can  Casades.  Aquesta  és  una  ruta  circular 

curta i senzilla, de poc més d’un quilòmetre totalment accessible. 

La font del Frare té dos bancals de pedra a banda i banda que conten el pla inclinat de 

la muntanya i s’obren sinuosament per mostrar‐nos la deu d’aigua que brolla de forma 

molt generosa. Són bancals de pedra rejuntada i coronada per gran rocs que culminen 

el mur com si de merlets naturals de traça irregular es tractés. Al peu d’aquests murs hi 

ha  bancs  correguts  de  pedra  que  permeten  de  gaudir  de  l’espai  en  tranquil∙litat.  Al 

centre s’obre la font amb una grossa canella de ferro. A sobre hi ha dos grans orificis 

triangulars  al muram,  i  un  treball  de  paleta  que  ha  rejuntat  tot  amb  petites  pedres 

remarcant una  forma angular amb el broc al  seu vèrtex  inferior. Tota  l’aigua vessa a 

una pica de pedra al terra que desguassa la seva aigua cap a la riera de Santa Fe. 

El banc de la dreta té unes petites escales que permeten pujar a la terrassa superior, i 

continuant una mica més a  la dreta un banc petri  clarament diferent a  l’anterior, de 

reminiscències  gaudinianes  si  se’ns  permet  imaginar,  amb  pedres  més  antigues  tot 

acabat amb un trencadís de pedretes perfectament rejuntades. 

Des de molt antic la font també rebia el nom de Pare Miquel o font del Frare Miquel. 

De  totes maneres no  sempre  fou així,  ja que a  la  segona dècada del  segle XX,  es  va 

canviar  el  nom  per  Font  Espanyola,  tot  i  que  l’intent  de  canvi  no  reeixí.  Ho  podeu 

comprovar a la postal publicada a inicis de segle XX, de la col∙lecció Montseny‐Vall de 

Santa  Fe  –  numero  13,  amb  el  sugerent  títol  de  “Font  Espanyola  (avans  del  Frare 

Miquel)”.  
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Font de Guardiola 

Coordenades GPS:  41.768458, 2.464549 

Aquesta font és situada a l’àrea d’esbarjo de la Guardiola, al km. 20.2 de la carretera 

de Santa Fe del Montseny, una mica abans d’arribar-hi pujant des de Sant Celoni. Les 

àrees d’esplai del Montseny són espais pensats per acollir famílies o grups nombrosos, 

i gaudir del Parc Natural de manera compatible amb la conservació del territori; és per 

això que disposen de serveis higiènics, espai per fer pícnics i una font en cada cas.  

L’àrea de la Guardiola esta dotada de gran quantitat de bancs i taules de pedra 

artificial perfectament integrats al territori ple de faigs i amb algun boix grèvol. La font 

de Guardiola és un element clau d’aquest espai lúdic, situada entre dos feixes de murs 

de pedra amb paviment entre elles. Els murs que l’envolten serveixen per asseure’s, 

però el que separa el marge més alt té un contrafort corregut amb toves ceràmiques 

que fan el seient petri encara més còmode. Presidint aquest espai hi ha la font, amb un 

polsador que és encastat en una barra metàl·lica vertical, tot dins d’un mur 

semicircular de pedra amb el mateix tipus d’acabat que la resta de murs. 
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Font de Moixanet 

Coordenades GPS: 41.744180 , 2.4197200 

Es troba al Sot de Can Perxacs, poc més amunt de la carretera que puja a la Costa del 

Montseny. A inicis de 2019 el paratge es troba força remenat, amb pistes obertes a 

costat del sot i molt de bosc tallat. Això es el que fa sospitar que la construcció de la 

font ha desaparegut, però no pas l’aigua, que brolla de forma constant i de forma 

abundosa del marge de la muntanya esperant recuperar l’estructura de la font. Poc 

més amunt, el sot arriba fins a Can Morell, on també hi ha indicada una altre font amb 

el topònim del mas, però no es tracta de la mateixa deu d’aigua. 
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Font del Molinot 

Coordenades GPS: 41.721216, 2.443914 

La font del Molinot la trobem a Mosqueroles, capital de Fogars de Montclús.  Per 

arribar a la font si venim de Sant Celoni, hem de superar el petit nucli de Mosqueroles, 

i quan trobem l’encreuament per anar a visitar l’ermita de Santa Magdalena girem a 

mà esquerra. Seguim la pista asfaltada observant a mà esquerra Mosqueroles i 

encarant-nos cap a Sant Celoni. I just a una corba de dretes veiem una pista forestal de 

terra. Deixem a mà dreta Cal Mestre, Cal Sisó i Cal Mestre Ros. Un cop passat cal 

Mestre Ros, ens hem de fixar en un corriolet a mà esquerra que baixa en direcció a la 

riera del Rifer (també anomenada aquí de Ciuret). A uns 100 metres trobarem la font. 

La font està ubicada en un indret idíl·lic entre meravellosos plataners i alzines que 

conviden a fer una bona fontada. Es caracteritza de tres murs rectangulars adjunts  

que li donen una petita forma encorbada, i a la seva esquerra hi trobem un petit roc 

que fa la funció de banc. 

A la part superior del mur central hi trobem l’any que deduïm que es va construir la 

font «1865» ja que a sobre veiem les inicials «A» i «Y» que fa pensar que posi «ANY» 

però no veiem la «N». Just a sota d’aquesta inscripció en veiem una altre amb 

l’anotació «FONT DEL MOLINOT». A la part esquerra hi ha afegida una inscripció de la 

data de la seva restauració «RESTAURADA AÑO 1974» 

El broc d’acer de mitja canya el trobem al centre i peu de la font on l’acompanya un 

altre tub (ara tapat). 
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Font Nova 

Coordenades GPS: 41.776375, 2.470540 

Aquesta font la podem trobar al nord oest de Santa Fe, molt propera a la partió del 

termes municipals de Fogars de Montclús i Arbúcies. Per poder accedir a la font 

resseguiu l’itinerari senyalitzat de l’Empedrat de Morou, just després de passar Can 

Lleonart i després de 100 metres de la casa Partida, trobareu a ma esquerra un 

caminoi que s’endinsa en direcció llevant. Dos cents metres més caminant per aquesta 

pista mig perduda veient en el vostre horitzó el Puig Burguer, trobareu la font 

lleugerament per sota del camí a la vostra esquerra.  

Es tracta d’una senzilla font amb un petit broc subjectat per dos totxanes en capelleta, 

mig arrebossades sols. A l’entorn es configura un pla amb rocs alineats per deixar una 

petita zona d’estada, i a un marge una gran pedra fa l’efecte d’una taula (tot i que cal 

posar-hi imaginació). El paratge és bastant tapat de fullaraca i bardisser, però 

contrasta amb l’abundor del preuat líquid que brolla de la font, fresc i de vessar 

constant. El lloc té una calma inimaginable a l’entorn de Santa Fe, on sempre hi ha 

gran quantitat de visitants de tota mena pels seus variats itineraris.  

Des del 1905 hi havia una magnífica Font Nova que podeu trobar retratada a la 

col·lecció de postals d’inicis del XX titulada  “Montseny Pintoresch” ATV -2703 (Carles 

Albesa “Postals del Montseny”, 1990, Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Esta 

identificada com a font Nova de Santa Fe, però no sabem si es al mateix lloc que 

l’actual. Si mireu la postal, veureu  els grans rocs que tenia la pretèrita font, res a veure 

a l’actual, amb un rètol esculpit a la pedra que posa: Font Nova y la millor. 
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Font de Passavets 

Coordenades GPS: 41.7803, 2.4510 

Font molt popular i ben arranjada que brolla ran de terra, enmig d'un pla presidit de 

faigs altíssims. Moltes vegades podreu trobar gent embotellant de la seva aigua per 

emportar cap a casa. Per poder accedir de forma còmode a  la canella, al mig hi ha un 

pla pavimentat que us porta fins a la deu d’aigua amb dos murets perpendiculars a la 

muntanya (que a la vegada us poden servir de bancs). Sobre del broc un marc 

rectangular de ciment porta marcada la data de 1924. 

La font és situada al marge esquerre de la carretera que va de Santa Fe del Montseny a 

Sant Marçal i Viladrau. El lloc és perfectament senyalitzat, dotat d’un aparcament per a 

vehicles, inici del senyer PR-C 208 que puja al Turó de l’Home i les Agudes i retorna 

passant per la font de Briançó. Si voleu podeu deixar el cotxe a can Casades, des d’on 

s’inicia un sender senyalitzat que, entre grans faigs i separats de la carretera, us porta 

fins a la font d’una manera còmode i tranquil·la.  

Antigament havia tingut el nom de font de Santa Florentina, com es pot veure en una 

postal publicada a inicis del segle XX (i recollida en el llibre de Carles Albesa “Postals 

del Montseny”, 1990, Publicacions de l’Abadia de Montserrat). El títol de la postal és 

“Font de Santa Florentina (avans de Passa Betes)”, i com es pot intuir el nom de Santa 

Florentina va ser imposat sobre un encara més anterior amb l’estrambòtica grafia de 

Passa Betes. 
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Font dels Peons Caminers 

Coordenades GPS: 41.740279, 2.455802 

Situada al marge mateix de la carretera BV-5114 que puja de Campins a Santa Fe, en 

una petita recta, abans que la carretera creui el Sot de Can Benet. La gent de Can Pla 

(proper) l’anomenen font de Montserrat. També rep el noms de font Nova, i font de 

Dalt. L’origen de la font sembla lògic atenent la seva posició i el nom de Peons 

Caminers, un lloc on de ben segur tothom hi feia parada per assedegar-se en la costosa 

pujada a Santa Fe quan no hi havia mitjans mecànics d’ascensió. 

Es tracta d’una obra de pedra rejuntada, muret que aguanta la muntanya, amb una 

coronació circular amb gràcia. Un gruixut broc de ferro raja aigua, força condicionada a 

les pluges. Segurament la font antigament no estava tant prop de la carretera i  

ensorrada respecte a l’actual rasant. Tot i el trànsit proper, la font manté la dignitat 

amb prou orgull.  
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Font de la Plana del Coll, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.7572, 2.4261 

Situada a la Plana del Coll, una àrea de lleure habilitada pel serveis del parc al peu de la 

carretera BV-5119, a Fontmartina. El conjunt construït de la font es basa en un 

combinat de grans rocs de forma poèticament desordenada, i al mig d'elles una 

portentosa llosa pètria disposada en vertical, per on brolla l'aigua a través d'un broc de 

ferro, que cau a un gran enreixat metàl·lic envoltat el perímetre de pedra. Al fons hi ha 

un ben cuidat alzinar. 

A banda i banda de la font arrenquen dos bancs de roca per seure, d'uns tres metres 

de llargada cadascun, amb un respatller fet amb pedres de riu molt ben arrenglerades. 

El grup sempre es troba ben mantingut i arranjat, i sempre rajant aigua, tot i que el 

rètol ens avisa que és sense garanties sanitàries.  

Es tracta d'un dels llocs més visitats del Montseny, vora la carretera, amb zones 

d’aparcament i àrees de bancs i taules per fer un pícnic. És punt de partida 

d’excursions senyalitzades:  aquí el GR 5 es bifurca amb la seva variant que puja al Turó 

de l'Home (GR 5.2); també hi ha un petit recorregut local al voltant del Sot de l'Infern. 
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Font del Pou dels Cirerers de Can Noguera, Fogars  

Coordenades GPS:  41.721280, 2.445262 

Des de la carretera BV-5119, abans d’arribar a Mosqueroles, una pista terrera 

senyalitzada ens porta fins a Can Noguera. Just a l’entrada de Can Noguera hi ha un 

antic pou, anomenat dels Cirerers de Can Noguera. I just al seu costat es troba aquesta 

font que ara no raja però que segur que prenia l’aigua del pou. Tot el conjunt es troba 

en perfecte estat de conservació, ja que Can Noguera és un edifici històric i 

monumental, que el seu actual propietari, en Joan Ribas, manté en bon estat. Es tracta 

d’un conjunt massiu de pedres de riu amb el pou a la dreta i una gran muram a 

l’esquerra amb un conjunt de rajoles que porten el nom del pou. En mig de tots dos, 

en el muret baix, el broc de ferro de la font abocava antigament la seva aigua a una 

pica de pedra que encara es pot veure en perfecte estat. Sobre d’aquest muram baix, i 

per evitar que ningú prengués mal i caigués al costat del broc, hi ha una barana de 

ferro forjat artística, amb un escut central i les inicials JR i la data 1966. 
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Font del Rector 

Coordenades GPS: 41.746614, 2.418133 

L’actual font del Rector, construïda a finals de segle XX i inaugurada el 10 d’agost de 

1984 davant de la rectoria de Sant Esteve de la Costa fou una iniciativa de les 

autoritats quan van portar l’aigua potabilitzada fins aquesta petita població. Fins 

aleshores la gent del poble anava a buscar l’aigua a l’antiga font del Rector, 

aproximadament uns 650 metres a nord, al que avui seria la font de l’Arboç. Gran part 

de la placeta on ara esta la font eren horts del rector. Al 1984 s’arranjà el lloc, es 

rebaixaren les terres (encara es pot apreciar el nivell antic dels horts a la paret de la 

rectoria), es pavimentà la placeta, es construí la font i es plantaren els dos desmais que 

encara avui ombregen la font. L’operació urbana va permetre guanyar espai en 

desplaçar també els antics safareigs més a baix de la rectoria. 

La font és un  mur de roca en forma d’arc conopial, amb un perímetre de pedres que 

en ressalten la forma. Al mig del muram un polsador metàl·lic permet beure l’aigua 

canalitzada de la font, que cau directe al terra a una petita reixa de ferro per on l’aigua 

s’escola. Sobre, al vèrtex de l’arc, hi ha una placa quadrada de pedra blanca amb el 

nom i la data d’inauguració.  
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Font de la Roureda 

Coordenades GPS: 41.7824250, 2.4675143 

A vegades també anomenada font del Roure, és una font situada molt a prop del 

Convent, al nord de Santa Fe del Montseny, en direcció als Maçaners, seguint el camí 

de Can Prim però sense deixar el torrent que 

surt de la Font dels Maçaners (ara ja perduda, 

però en resta la bassa) trobem el que queda de 

la Font de la Roureda. 

És molt fàcil de trobar ja que és just a sota d’una 

roureda ben formada, de gran bellesa, amb 

arbres que ronden els 160-170 anys, que 

precisament li donen nom a la font. La font fou 

manada construir als anys 60 del segle XX pel 

propietari de la finca, el sr. Emili Garolera, 

conduint una deu d’aigua propera que sorgia 

entre uns castanyers en un sot proper fins al lloc 

actual.  

La font consisteix en un broc metàl·lic força 

gruixut, però que avui en dia no en raja aigua, 

potser perquè deu estar embossat, situació 

lamentable, més si tenim en compte que a l’any 

1991 en paraules de Joan Lopez Cortijo era “una 

de les fonts més abundoses de la vall” (LOPEZ 

CORTIJO, Joan; BOMBÍ, Antoni. “Les fonts de la 

vall de Santa Fe”. Monografies del Montseny, 6. 

1991. Pàgina 184.). El broc està encastat en unes 

roques i unes pedres amb ciment ajuden a 

dissimular el tub. Quan sortia aigua, queia en 

una pica feta amb unes pedres fent una forma 

semi-circular. 

Com que a Santa Fe del Montseny es segueix 

treballant el bosc, i recentment han talat el bosc 

del costat, des de la font es poden veure unes 

vistes meravelloses al Turó i el Empedrat de 

Morou. 
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Font del Safareig de la Costa 

Coordenades GPS: 41.746374 , 2.418266 

Fins als anys 80 del segle XX la gent de la Costa del Montseny netejava la roba al 

safareig que hi havia annex als horts de la rectoria, just al centre de la població actual. 

Al 1984 el lloc s’arranjà, es retiraren els horts, es pavimentà la placeta, es construïren 

les fonts del Rector i de la Fonda Vella, es plantaren els actuals dos desmais, i el 

safareig va ser desplaçat al sud de la rectoria, just on encara hi és ara, baixant pel 

caminoi que porta el nom de passatge de mn. Ramon Viver. L’aigua del safareig 

arribava per una petita font que baixava l’aigua canalitzada, potser des del Vilar. 

 

El safareig es una bassa rectangular d’aigua, amb els dos costats curts amb pedres 

inclinades per poder rentar la roba, mentre la resta es coronat per “toves” ceràmiques. 

El conjunt es manté en força bon estat, però pel broc de la font no en raja aigua.  

 

Darrera del safareig hi ha la 

façana sud de la rectoria, 

exemple digníssim de 

construcció pètria de planta 

baixa, pis i golfes. Un rellotge 

de sol de peces ceràmiques 

presideix la façana, amb un gall 

i una lluna creixent dibuixats, i 

la dita “jo sense sol i tu sense fe 

no som res”. 
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Font de Sant Roc 

Coordenades GPS: 41.747019, 2.403911 

La font es troba a tocar l’ermita romànica homònima, d’on suposem que pren el nom, 

tot i que podria ser que tingués altres denominacions. Esta situada al costat nord-

oriental, contenint els marges dels camps superior. Si pot accedir fàcilment des de la 

carretera BV-5301, just quan creua la Tordera per canviar de costat, a l’alçada del Molí 

del Montseny, hi ha una pista que surt per llevant, per creuar el sot de Ritronyes, i allà 

mateix trobem l’ermita i la masia, ara reconvertida en restaurant Sant Roc. 

En el muram de pedra que sosté les terres hi ha afegit un element semicircular també 

petri, a la manera d’una gran jardinera, avui plena de terra amb herbam que brota 

cada primavera de manera natural i una gran mata de romaní. Perimetralment podem 

trobar fins a quatre broc avui secs. El més inferior de tots té marcada inclús a terra una 

canaleta de pedres per on devia evacuar antigament les seves aigües. Sembla que fa 

temps que la font va deixar la seva funció original. 

L’ermita de Sant Roc és documentada des del segle XII, tot i que amb el nom de Santa 

Maria de l’Illa. De l’original romànic sols se’n conserva l’absis semicircular a llevant i 

trams de murs laterals. Es possible que fa moltes centúries els caminants que 

s’aventuraven camí de coll Formic, fessin un recés a Sant Roc i beguessin de l’aigua de 

la seva font. 
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Font de Samon, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.723726, 2.443529 

Tot i que ens els plànols hem vist aquest nom, algú també l’ha denominat com la font 

d’en Ramón, i el que és curiós és que el patronímic del propietari de la parcel.la d’on 

està situada la font s’anomena Ramón (casualitat?) 

La font es troba en uns marges d’uns camps ben arranjats proper a les cases de Can 

Patubí de Dalt i Can Rodon. Hi podem aproximar-nos des de la pista que abans 

d’arribar a Mosqueroles des de la BV-5119 entre a l’esquerra fins aquestes dues cases. 

Es tracta d’un broc d’aigua que raja de manera constat i omple una gran bassa de reg. 

A la seva esquerra hi ha una construcció que segurament conté la mina original, i a 

l’entorn hi ha altres construccions per al treball del camp. Tot el conjunt manté la 

bellesa de l’eficiència i el bon ús agrícola de l’aigua. 
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Font del Senglar, Fogars de Montclús 

Coordenades GPS: 41.761806, 2.425611 

Situada a peu de la carretera de Fontmartina (BV-5119), aproximadament al punt 

quilomètric 11.5, venint des la Costa del Montseny just després de passar la Plana del 

Coll, en la primera corba, corresponent al sot del Vilar (també dit Borreller). Es tracta 

d’un font arranjada per la Diputació fa un temps, amb un gran mur de pedres ben 

posades que conte l’empenta del sot, més alt en la part central. Tot el mur té un banc 

corregut que l’acompanya. Al centre hi ha una canal de pedra per on hauria de brollar 

l’aigua (que nosaltres no hem vist) que cau a una pica que queda a l'alçada dels bancs i 

que fa de partició d'ells. El lloc sempre sol estar encatifat de fulles, inclús fora de 

l’època tardoral, fet que li dóna un encant especial.  
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Font de la Teula 

Coordenades GPS: 41.776296, 2.473868 

Situada a l’inici del sender senyalitzat PR C-204 que va de Santa Fe a Arbúcies, passat 

Can Lleonart i la Casa Partida, allà on s’inicia el Sot del torrent de la Teula. Hom creu 

que és l’origen d ela riera de Breda, però el veritable origen d’aquesta riera és la 

propera (i una mica més elevada) font dels Quatre (ja al municipi de Riells i Viabrea). 

Avui en dia és una font poc coneguda, però antigament si ho era molt de coneguda 

perquè aquest era una dels camins principal per pujar d’Arbúcies a Sant Fe; ja Artur 

Osona en parlava en les seves primigènies guies.  

Sembla que antigament la font quedava per sobre el camí, i no pas per sota com avui, i 

evidentment devia tenir una teula, que és el que li va donar el nom (res original per 

cert, perquè n’hi ha un munt de fonts amb el toponímic Teula al Montseny). L’entorn 

era antany força bonic amb bancs i taula de pedra, no com ara que passa massa 

desapercebuda.  
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Font del Vilar 

Coordenades GPS: 41.757498 , 2.420607 

Situada a l'àrea de lleure de les Feixes del Vilar, al costat de la carretera BV-5119 (Sant 

Celoni a Santa Fe del Montseny passant per la Costa del Montseny), aproximadament 

al punt quilomètric 8,8, a mig camí entre el nucli de la Costa i Fontmartina. Cal anar en 

compte perquè al terme municipal del Brull hi ha un altre mas anomenat el Vilar, i molt 

proper també una magnífica font amb el mateix nom. 

 

La font és un mur de pedra lligada adossat a una de les feixes que donen nom a 

l'indret. Fa uns tres metres d'amplada per metre i mig d'alçada, amb una petita forma 

arrodonida central. Un terra de llambordes limitat per dos bancs de fusta orientats en 

perpendicular al muram enarquen la font. L'aigua natural (no tractada) raja abundosa 

al pitjar el modern polsador i cau dins un enreixat de ferro arran del terra. A la dreta 

del frontal hi ha una placa de marbre col·locada l'any 2015 en commemoració del 50è 

aniversari del Pessebre del Vallès a Cardedeu. 

 

La zona és molt agradable, arbrada per una densa avetosa plantada a les antigues 

feixes de la propera masia del Vilar. Disposa d'una caseta amb sanitaris, aigua, taules i 

bancs de fusta per menjar-hi i recollida selectiva de deixalles. 

 

 

 





GUALBA



Gualba 

Gualba és un municipi de la comarca del Vallès Oriental de 24 km2. Forma part de la 

subcomarca del Baix Montseny. Limita al nord amb Campins, al sud-oest amb Sant 

Celoni, i a l'est amb Riells i Viabrea. El seus 1.500 habitants es reparteixen entre el nucli 

històric del poble, i altres petites entitats poblacionals com la Barceloneta, Can 

Figueres, Can Plana, l’Estació, Gualba de Baix, la Llobregosa, i Royal Park. El terme 

municipal té forma rectangular centrat a la riera de Gualba. Tot el sector septentrional 

del terme pertany al Parc Natural del Montseny.  

El poble de Gualba té una bonica església romànica del segle XI, dedicada a Sant Vicenç 

d’Osca, consagrada el 23 d’abril de 1099 per l’abat de Sant Cugat.  

El Parc Mediambiental de Gualba (antigament propietat del RACC i ara de 

l’ajuntament) és un paradís forestal de més de 60 hectàrees, amb fonts, càmping, àrea 

de pícnic i barbacoes, restaurant i bar, piscina, i itineraris senyalitzats fins al Mirador 

del Salt (133m). 

La Festa Major d'hivern se celebra el 22 de gener, per Sant Vicenç, i la d'estiu el 16 

d'agost, per Sant Roc. A l’estiu té lloc la Fira de les Bruixes, on tots els gualbencs en 

processó es dirigeixen al Gorg Negre per plantar unes creus amb l'objectiu de fer 

desaparèixer les bruixes per sempre més. 

Des del segle XIX es juga al Joc del Ous. Quan passaven les caramelles per les cases de 

pagès, els donaven ous, dels quals una part anava al rector i l'altre la jugaven, reunint-

se cada any en una casa de pagès diferent, on els preparaven el berenar. Aquesta 

tradició va acabar-se quan la gent de les pagesies no volgué continuar preparant 

aquelles menjades. Al 1900 es torna a jugar al bar de l'Establiment, més endavant es fa 

a Can Jaumet, després a l'Hotel i a Can Florenci. Avui es compren els ous que s'han de 

jugar en els bars on es concentra la gent, normalment es fa amb partides al canari. A 

mitjanit fan el ressopó amb truites dels mateixos ous que s'estan jugant. En alguna de 

les taules les partides s'han allargat fins que es fa de dia. 
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Font de l’Arbre 

Coordenades GPS:  41.7426, 2.4935 

Erigida prop de la llera esquerra de la riera de Gualba, a peu del camí senyalitzat que 

porta al Salt de Gualba, uns 400 metres al nord-oest del Parc Mediambiental des d'on 

arrenca un agradable caminet que hi porta. 

La font és una soca d'arbre de pedra esculpida ben plantada al mig d'un petit replà. 

L'aigua raja per un broc encastat al tronc de l'arbre si premem amb el peu un polsador 

situat al terra. A banda i banda del brollador es disposen dos bancs correguts de pedra 

de riu que ressegueixen el marge, amb lloses planes per seient i respatller. Les arrels 

que hi ha pel pla davanter semblen a vegades que sorgeixin de la soca pètria de la font.  

Per sobre del banc de l'esquerra, en una paret de pedra aixecada contra el talús hi 

trobem un bonic mosaic de rajoles amb un dibuix d’un arbre i la Pregària de l'Arbre, 

que diu: 

Sóc la fusta del bressol, del llit, de la taula, de les portes i de les bigues de la casa. 

El mànec de l’eina de treball el bastó de la  vellesa, el pal senyer de les il·lusions i 

esperances.  

El fruit que nodreix i sadolla la set; l’ombra benefactora; el refugi dels ocells que netegen 

els camps d’insectes. 

La formosor del paisatge, l’encís de l’horta, la senyal de la muntanya i el llindar del 

camí. 

L’escalf de la llar a l’hivern; el perfum que embauma l’aire que respirem, l’oxigen 

que vivifica la sang, la salut del cos i l’alegria de l’ànima; i el taüt que acompanyarà  al 

fossar. 

Estima’m... respecta’m... no em causis cap mal. 
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Font del Baladrell 

Coordenades GPS: 41.766072, 2.476871 

Quan agafem el Sender Local circular que va del Pantà de Santa Fe a l’Empedrat de 

Morou, just passat la masia de Figueroles, trobem la fita que ens senyalitza la Font del 

Baladrell; a uns 60 metres trobem una fita més i a mà esquerra trobem la font, just al 

costat de les restes del que havia sigut la casa de Baladrell, d’on la font pren el nom. La 

font es situa prop del límits municipals entre Fogars de Montclús i Gualba. 

La font es troba entre dos enormes rocs just arran de terra. El broc es metàl·lic en 

forma de mitja canya per on aboca l’aigua en una petita pica natural. L’aigua segueix 

un torrentet que finalitza a la Riera de Gualba, sols 500 metres aigües avall del pantà. 

Prop de les restes del mas Baladrell hi ha senyalitzat un bell exemplar d’avellaner 

monumental d'uns 12 metres d'alçada i 7 metres de perímetre de la soca. 
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Font de Can Berenguer 

Coordenades GPS: 41.758062, 2.498576 

Es troba al bell mig del camí de Riells a Gualba, just davant de la casa de Can Berenguer 

de la que pren el nom, al costat d'un preciós safareig encara bon estat tal que si algú el 

podés usar per a la seva antiga funció. Lamentablement, el broc de la font es va cremar 

a l'incendi del 1994. Al 2008 sis treballadors de la Fundació Acció Baix Montseny, de 

Sant Celoni, van arranjar 8,5 hectàrees de boscos públics i 1,5 kms. de camins afectats 

per l’incendi del 1994 als municipis de Gualba i de Riells i Viabrea, en una actuació 

inclosa en el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social 'la Caixa'. 

Can Berenguer és una masia de pedra vista, amb un cos principal lleugerament 

rectangular cobert a doble vessant de teula àrab. Annexes té altres construccions que 

ben segur antigament feien la funció de paller, corral i tancat per les eines. Té unes 

magnífiques vistes cap a migdia, ja que muntanya avall tota la vessant és formada per 

les antigues terrasses agrícoles, avui en bon estat de manteniment, el que permet 

veure la plana vallesana i més enllà el Montnegre-Corredor.  
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Font de Can Blanxó 

Coordenades GPS: 41.7315, 2.5043 

Font molt apreciada popularment per agafar aigua, pel seu cabal abundós i per la 

creença en la qualitat del preuat líquid, i pels veïns propers per estar a l'ombra en 

aquest lloc assossegat prop de la riera. Tot i això, uns anàlisis portats a terme els 

darrers anys i presentats a la revista La Sitja del Llop (Les fonts del Montseny: entre 

amenaces i oportunitats. FERNANDEZ MARTINEZ, Marcos et altri. La Sitja del Llop -

Revista del Montseny nº42. Pàgina 10) van donar com a resultant nivells de nitrats 

superiors a 50 mg/l. cosa que converteix les seves aigües en no potables. 

Es troba situada al final del camí de la Font de Can Blanxó, el qual arrenca a l'alçada del 

número 22 del passeig del Montseny, molt a prop de l'església de Sant Vicenç. Un 

artístic rètol ceràmic de l’artista Salichs del 1992 us indica el camí. Al capdavall 

trobarem unes escales que cal seguir a l'esquerra i en baixada a 20 metres ja podrem 

gaudir de la font. 

La font queda adossada al marge muntanyenc, en un replà que formen les escales i al 

costat d'una petita terrassa que permet gaudir de la riera de Gualba, una mica més 

avall. Les escales continuen baixant als antics safareigs que a la tardor trobareu plens 

de fulles, ja que ja fa temps que vàrem perdre l’ús i l’aigua.  

El frontal de la font és un mur quadrat d'obra vista, d'uns dos metres llargs de costat, 

amb una obertura al mig en forma de caseta endarrerida uns quants centímetres 

respecte la façana. Al costat esquerre una escullera de pedra arrodonida amb junta 

oberta conté la muntanya, mentre que a la dreta les arrels dels arbres semblen fer 

aquesta funció. 

L'aigua brolla generosament per un gruixut broc de ferro i cau a una pica de pedra 

picada que descansa directament al terra, després desguassa per un forat a la part 

dreta i s'escola avall a buscar la riera.  
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Font de Can Cortina 

Coordenades GPS: 41.7231395, 2.5217485 

Font situada al sud del nucli urbà de Gualba, prop de l’hotel Masferrer, una antiga 

masia de final del segle XIII amb nous usos turístics. Des de Masferrer podeu remuntar 

el Sot del Forn uns 150 metres cap a nord fins trobar la font. Aquest sot enclavat entre 

la serra de Can Puig i la serra de Can Muntada, recull les aigües d’una estreta vall que 

passat Masferrer és tributari de la riera de Gualba. Al marge esquerre d’aquesta riera 

un conjunt de masos configuren el veïnat de la Barceloneta, com Can Pascual, Villa 

Maria, Can Roses, Can Pau, i Can Cortina, que precisament dóna nom a la font. 

L’obra de la font consisteix en un mur de contenció. Sota aquest gran muram petri 

rejuntat hi ha una altre de més menut ran de terra i molt humitós amb un petit broc de 

ferro de la que brolla un minso rajolí. A la tardor el  paratge és recobert amb les fulles 

seques dels plataners de l’entorn. llargues fulles de falguera entapissen el mur, i donen 

al lloc una verdor característica. Un indret tranquil on poder descansar i meditar sense 

preses entre les  alzines, roures, pins, sureres i eucaliptus del bosc circumdant.  

Es té constància que el gran pintor Joaquim Mir i Trinxet influït pel paisatgisme de 

l'escola Vayreda va immortalitzar paisatges i vàries de les fonts de Gualba, com la de 

Can Blanxó, potser també va pintar la bella font de Can Cortina i no en tenim notícia? 

Per molts estudiosos la seva influència fou molt forta sobre diverses generacions de 

pintors de paisatge, fins al punt que no es pot parlar de paisatgisme català sense situar 

Mir i els seus paisatges pintats, com el que encara podem gaudir a la font de Can 

Cortina. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Muntada 

Coordenades GPS: 41.7247731, 2.5197423 

Situada al sud del nucli urbà de Gualba, entre el restaurant Can Pascual i la masia, 

malauradament ja abandonada, de Can Muntada, tot seguint el torrent del Sot del 

Forn. La font de Can Muntada, juntament amb la Maynou i la de Can Cortina tenen 

unes característiques similars sobretot pel tipus de vegetació i l’orientació del sot a 

migdia. 

Una font entre bells plataners, de construcció senzilla, amb un petit broc metàl·lic d’on 

brolla un escàs raig d’aigua que feina en tens per emplenar una ampolleta. 

L’acompanyen falgueres, heures i molsa diversa, amb una gran verdor arreu. 
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Font de Can Sidró 

Coordenades GPS: 41.732957, 2.484557 

Font situada al ponent del terme de Gualba, al sot de l’Isidre (també anomenat de 

Foramany), just a la corba molt tancada que el creua de la carretera de Gualba a 

Campins. Podeu deixar el cotxe a un aparcador proper de la pista i remuntar el sot per 

un viarany molt poc fresat. La font de Can Sidró és propera al mas que li dóna nom, i 

també al límit del terme municipal de Campins. 

La font és un senzill i petit broc de plàstic que aboca les seves aigües a una gran bassa 

rectangular ran de terra, en unes dimensions aproximades de deu metres de llarg per 

quatre d’amplada, tot en un entorn de gran verdor i humitat. Dins la bassa hi podeu 

trobar animalons varis que hi viuen en harmonia: granotes, capgrossos, i amb sort 

potser hi descobrireu algun tritó del Montseny, espècie d'amfibi urodel que es troba 

exclusivament en aquest massís. 
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Font de Can Viader Vell 

Coordenades GPS: 41.750549, 2.511993 

Es tracta d’una font situada prop del mas homònim, just al camí d’accés a aquesta 

masia, quan es creua el torrent de Can Berenguer (més amunt torrent de Fondecorts). 

Es troba emplaçada al límit nord est del terme municipal de Gualba, ja molt proper a 

Riells. 

La font és en un entorn de gran bellesa, ombrejat per grans alzines, un gros lledoner i 

just a sobre una altíssima sequoia, a més de falzies, heures i  saücs arreu. L’aigua brolla 

d’un gruixut broc de ferro tot cobert de molsa i a la vegada també pel costat per un 

orifici de pedra al muret. L’aigua que cau a la pica quadrada del terra s’aprofita per un 

safareig annex en forma de ferradura, amb el costat proper a la font de pedra 

rejuntada plana, i a l’altre costat amb la inclinació adequada per poder netejar be la 

roba. 

A la part dreta superior de la font hi ha una pedra amb la data 1903 i unes lletres abans 

i després que no hem sabut reconèixer. Més a la dreta, un altre pedró ben col·locat 

porta gravat el nom de la font i la data 2003 i a sota la inscripció I centenari. 
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Font del Ferro 

Coordenades GPS: 41.7327, 2.5031 

Font en bon estat de conservació que es troba als afores del nucli urbà, al Parc de la 

Riera, que ressegueix la riba dreta de la riera de Gualba, al costat de les restes del Molí 

i davant d'un antic pont de pedra que creua la riera. S'hi accedeix fàcilment des del 

carrer del Bisbe Ponç, just a l'alçada del carrer d'Eugeni d'Ors, des d'on cal prendre el 

carrer que porta a Can Sala. Davant de l'entrada de Can Sala arrenca un camí que baixa 

a buscar la riera i que en una trentena de metres ens porta al costat de la font que ens 

queda a mà esquerra. 

La font queda al costat del camí, en un extrem d'una terrassa delimitada per murets de 

pedra ben formats i un xic enlairada. L’obra és un mur de pedra adossat al marge, de 

juntes remarcades en ciment, suma quasi quatre metres de llarg per dos i mig d'alçada, 

amb dos aletes laterals en angle recte, amb el mateix tipus de pedra. Mirant frontal, a 

l’aleta de  l'esquerra hi ha un broc d'acer inoxidable encastat a mitja alçada per on 

brolla una bona quantitat d’aigua, que cau a un bassal d’arc circular al terra. Al mig del 

mur central, a metre i mig d'alçada, l'aigua regalima per un sortidor de pedra que 

sobresurt del mur i cau a un bassal d'iguals característiques que el lateral. El regalim 

etern de l’aigua ha fet que la paret sigui tota encatifada de molsa i que tingui una 

atraient brillantor. Falgueres i heures enllueixen l’estatge a dojo. 

El terra que hi ha entre la paret principal i les dues aletes es fermament pavimentat 

amb pedra del lloc, un graó per sobre del sòl natural. El plataner que ombreja 

l’emplaçament entapissa tot el terra de fulles a la tardor.  
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Font de la Granota 

Coordenades GPS:  41.7440, 2.4911 

Font a tocar de la llera esquerra de la riera de Gualba, entre la font de la Molsa i la font 

dels Ocells, per sota del itinerari blau senyalitzat amb que porta al Salt de Gualba, uns 

725 metres al nord-oest del Parc Mediambiental de Gualba, on arrenca el caminoi que 

hi porta. 

L’obra completa d’aquesta font és un muram de pedres apilades aixecat entre una 

gran roca i una altra de més petita, al capdamunt del qual hi havia inserida antigament 

la granota ceràmica de color verd que donava nom a la font. Per la boca de la granota 

rajava l'aigua per mitjà d'un broc de ferro, que és l’única cosa que en resta avui en dia 

(tot i que encara podeu intuir un tros de les potes). 

Al parc Mediambiental podeu fer hi dos itineraris senyalitzats en dos colors: 

• Itinerari blau: Camí de la Riera. És un camí força pla i sense dificultats que 

voreja la riera. Porta fins a les fonts de l’Arbre, de la Molsa, de la Granota, dels 

Ocells i del Senglar. 

• Itinerari groc: Camí del Mirador del Salt de Gualba. És un camí ample i té 

pujades continuades amb alguna rampa pronunciada. Arriba fins a les restes on 

era la maquina anomenada La Geperuda del Cremallera de Montserrat, destruït 

pels incendis de l’any 1994. Darrera les runes de l’antiga estació hi ha un racó 

de gran bellesa, amb el Monòlit de la Rosa d’Abril. Més amunt el camí finalitza 

al Mirador del Salt de Gualba, des d’on es pot gaudir d’una excel·lent vista 

general del Parc en la qual destaca la cascada, de més de 100 metres. 
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Font Maynou 

Coordenades GPS: 41.7248291, 2.5154990 

També identificada antigament com a font de Can Maynon. Font situada al sud de 

la població, propera a la carretera BV-5115, que provinent de la C-35 ens porta a 

Gualba. Aproximadament a 2 quilòmetres de la rotonda d’inici de la carretera BV-

5115, trobareu un camí a la dreta indicat cap a Ca l’Andreu. Preneu aquesta pista 

de terra en direcció a la riera, i en uns 55 metres estareu al lloc de la font. Si 

continueu per la pista una mica més enllà arribareu al restaurant de Can Pascual. 

Font arraulida a l’ombra d’un gran plataner, el seu broc de ferro és encastat a una 

paret de pedra, d’on brolla l’aigua que va a parar a un bassal quadrat de pedra 

nivell de terra. 
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Font de les Mil Veus 

Coordenades GPS:  41.741400, 2.495360 

La segona de les fonts del Parc Mediambiental de Gualba que trobem seguint l’itinerari 

de la riera. El nom de la font prové d’un escrit d’Eugeni d’Ors referit a Gualba, de l’obra 

“Gualba, la de mil veus” (escrit al 1915) que és gravat (en part) en unes majòliques 

ceràmiques preses sobre un gran roc vertical al costat de la font: 

....Les aigües del Montseny 

prenen en descendint 

els camins més sobtats. 

Clars camins 

entre els pedres nues 

o celats entre 

les tofes de els arbredes 

camins de torrent, 

camins de xaragall, 

camins de gorja i de cascada. 

...Ara llencen un mugit formidable, 

ara canten, ara parlen, 

ara parlotegen, ara ploren en lent degotall, 

ara, ascondides, eleven un tenuíssim sospir.  

Mil veus, mil veus i una veu sola. 

 

El conjunt és un muram de pedra de juntes obertes que es retira del pas per deixar un 

espai per la font. El petit tub que li fa de broc es camuflat entre dues pedres que 

l’envolten, i per on antany rajava l’aigua directament sobre el terra de pedres de riu 

toscament col·locades, en contraposició a l’empedrat del camí perfectament planer 

que ara s’inicia torrent munt. A la dreta, les pedres del mur de contenció permeten un 

banc on poder asseure’s.  
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Font del Molí 

Coordenades GPS: 41.741300, 2.495305 

És la primera de les set fonts del Parc Mediambiental de Gualba que trobareu si seguiu 

l’itinerari blau d’aquest espai natural. Malauradament cap de les fonts d’aquest parc 

raja el preuat líquid que molts de nosaltres vàrem beure de petits mentre jugàvem al 

parc. 

El conjunt construït es caracteritza per un mur de pedres de riu semicircular enclavat al 

talús de la muntanya, i que completa la circumferència amb un pedrís al terra de 

roques de cantell totes concèntriques cap un punt central on hi ha la reixa per on es 

recollia l’aigua de la font. El conjunt és coronat al seu punt central més elevat per una 

roda de molí, al centre de la qual en sorgeix un petit broc de ferro per on brollava 

l’aigua. Donada l’alçada no devia ser fàcil de beure de la font. La roda és tacada per 

l’òxid del ferro del petit broc, d’una manera més artística que no pas descuidada. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Molsa 

Coordenades GPS: 41.7426, 2.4926 

Font a tocar de la llera esquerra de la riera de Gualba, entre la font de l’Arbre i la font 

de la Granota, al itinerari blau senyalitzat del Parc Mediambiental de Gualba, on 

arrenca el caminoi que hi porta. 

El broc de la font és un senzill tub de ferro galvanitzat encastat a metre i mig d'alçada a 

una roca rogenca per on raja l'aigua que cau directament al terra. Per que brolli l'aigua 

del tub cal prémer un polsador amb el peu. Les roques que acullen la font són cobertes 

de molsa com si algú s’hagués dedicat a decorar-les artísticament per donar-li aquest 

color verdós tan característic.  

A l'entorn de la font hi ha unes boniques taules i bancs per seure en forma curiosa de 

bolets, en un paratge d’una gran bellesa, amb falzies, heures i herbam per arreu. 
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Font dels Ocells 

Coordenades GPS:  41.7455,2.4913 

Una de les fonts del Parc Mediambiental de Gualba, a la llera esquerra de la riera 

seguint un caminoi que va enllaçant totes aquestes fonts. 

La deu és es un gran roc que té esculpits un grup d’ocells que donen nom a la font. Una 

única au al centre, un grup de tres a l’esquerra i una filera a la dreta del que al bec del 

primer ocell en surt el petit broc. La roca es sustentada sobre una altre pedra però de 

dimensions més limitades. Davant hi ha uns graons i un pedrís natural que conforma 

una petita terrassa. Tot el lloc té l’encant, la frescor i la tranquil·litat de la riera de 

Gualba. 

A la dreta del conjunt, annexat a una gran roca hi trobem un bonic mosaic de rajoles 

amb un dibuix d’un arbre amb ocells i la Pregària de l'Ocell, obra de la indústria 

ceràmica Vallvé de Barcelona, que diu: 

Sóc de camps i boscos l’ànima i la cançó. 

¡Germà que estimes a la terra brinda’m protecció! 

Sóc el millor insecticida de quants pugin emplear-se per combatre amb èxit les 

plagues i en els llocs que abunden els perjudicials insectes desapareixen. 

Mai contamino l’ambient. 

Menjo, grans de cereals, i picotejo fruites dels camps; i el mal comès, és molt 

inferior al del benefici que dóno. 

Per lo tant, faig bons serveis, i no pagar-los seria injust. 

¡RESPECTA’M EL MEU NIU, PER A DONAR VIDA TAMBÉ ALS MEUS FILLETS! 

 

Com d’altres plafons ceràmics del parc, tot ell està perimetrejat per sanefes, i en els 

quatre vèrtex hi trobem quadradets amb els escuts originals dels anys 70 del Reial 

Automòbil Club de Catalunya i del Parc Mediambiental de Gualba.   
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Font de la Plaça 

Coordenades GPS: 41.731770, 2.502062 

La Plaça de Gualba és el punt neuràlgic del poble. Actualment porta el nom plaça de 

Joan Ragué i Camps. És una plaça rectangular on al seu costat nord est hi passava 

l’antiga carretera, ara passeig del Montseny, on s’ubica l’ajuntament i la parròquia de 

Sant Vicenç. Una plaça de terra sorrenc, amb plataners al seu voltant, i amb un muret 

de pedra perimetral per permetre que la plaça sigui perfectament plana, una mica més 

baixa del carrer bisbe Ponç, i una mica més alta que el carrer Nou. 

Presidint el seu costat nord principal, hi trobem la font de la Plaça, escortada per tres 

grans plataners (més alts encara que els de la resta de l’entorn) amb escultòriques 

arrels. Es tracta d’un muret en fornícula de pedra autòctona ben treballada, en acabat 

en arc rebaixat i peça ceràmica superior. En el baix relleu central hi trobem dos 

moderns polsadors d’acer que permeten beure d ela seva aigua de xarxa. Davant de la 

font. un paviment de pedra amb un enreixat metàl·lic rectangular al peu dels polsadors 

permeten recollir l’aigua sobrant. A banda i banda de la font, un muret de pedra amb 

seient de tova ceràmica ens permet asseure’s, tot i l’abundant presencia de bancs de 

fusta romàntics a la resta de la plaça. 

Pel darrera del mur de la font, al costat que dóna la passeig Montseny, l´escut i el nom 

del poble en estructura metàl·lica són adossats al trasdós de pedra. 
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Font del Pont 

Coordenades GPS:  41.7337,2.5023 

Situada als afores de Gualba, a tocar de la llera dreta de la riera, sota mateix de la pista 

poliesportiva. Hi podem accedir fàcilment des del carrer del Bisbe Ponç, abans de 

creuar la riera, on a mà esquerra hi ha una entrada al parc. 

La font esta situada a una terrassa a un nivell superior de la resta del lloc mercès a un 

mur ondulat de pedra rejuntada que ens porta a la deu. Sota d’aquest mur per una 

petita obertura raja abundosa aigua. Del muram superior que conté les terres en surt 

encastat un gruixut broc de ferro per on hauria de rajar l’aigua de la font, tot i que 

nosaltres no ho l’hem vist brollar. A ,a esquerra de la canella una gran pedra amb la 

data 1881 sembla indicar la seva inicial construcció; mentre que a la dreta una altra 

pedra porta gravada el nom de la font, i la inscripció:  

MCMLXXXI 

I CENTERANI 

 

Un gran plataner d’arrels ben enclavades al terra ombreja la font, de la mateixa 

manera que altre exemplars ho fan al continu de la riera. 

El nom de la font deu fer referència a un pont avui dia desaparegut, tot i que 

curiosament una mica més avall de la riera de Gualba hi ha un magnífic pont de pedra 

per creuar-la, just davant de la font del Ferro. 
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Font de la Rectoria 

Coordenades GPS: 41.7319, 2.5028 

La font és emplaçada al bell mig del nucli urbà, a la plaça de la Rectoria, darrere 

l'església de Sant Vicenç. Al voltant hi ha una zona enjardinada en bon estat de 

conservació. És una singular font de xarxa, construïda en un gran bloc de pedra 

granítica tallada i un broc de ferro encastat al frontal per on raja l'aigua si pitgeu el 

polsador és al terra. Sobre la gran pedra hi ha un rellotge de sol amb els números 

romans, les línies horàries i el gnòmon d'acer inoxidable. Amb aquesta inscripció 

entallada a la pedra: 

Amb la llum i la veritat Gualba i jo anirem a l'hora  

El rellotge és obra de Jaume Salichs, un paleta gualbenc nascut el 1927, que va realitzar 

més d’una vuitantena de rellotges, a partir d’aprenentatge autodidacta.  A la placa 

metàl·lica de la part posterior s’hi afegeix: 

Rellotge de Sol  

Situació Geogràfica 

Latitud nord 41° 43' 

Longitud est 2° 30' 

Altitud sobre el mar 178m 

A. de veïns Gualba 1982 

Donació de Josep Campos 

 

També al sobre hi ha esculpit en relleu el senyal tradicional del poble que prové de 

l'escut heràldic dels Gualba. El mont floronat d'or és el senyal tradicional del poble i 

prové de l'escut dels barons de Montnegre, antics senyors de la localitat. Les faixes 

ondades del peu són un senyal parlant al·lusiu a l'etimologia del poble: Gualba prové 

del llatí Aqua alba, "aigua blanca". 
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Font del Rellotge 

Coordenades GPS:  41.7346, 2.5010 

Font de 1991 també anomenada a vegades de la Illeta, ja que és situada en aquest 

paratge de la llera esquerra de la riera de Gualba. Situada al nord est del nucli, s'hi 

accedeix fàcilment des del començament del camí Vell a Riells. Quan tot just hem 

creuat la riera per sobre d'un pont trobem unes escales a mà dreta que baixen a 

buscar la riera; si seguim el caminet que d'allí arrenca en lleugera baixada ens durà a la 

font en menys de 40 metres. També podeu accedir a la font remuntat la riera per seu 

marge dret des de la font del Pont. 

L'aigua del broc és regulada per un pedal, i al petjar cau sobre un bloc de granit amb 

una concavitat en forma de pica. El nom de la font prové que l'ombra del raig de 

l’aigua es converteix en el gnòmon d’un rellotge de sol amb les hores senyalades per 

petits cercles d'acer inoxidable. Per això hi ha també una placa amb el lema "Veus dues 

coses alhora: l'aigua i l'hora del sol". El rellotge és obra de Jaume Salichs, autor també 

del rellotge de sol de la font de la Rectoria, a més d’una vuitantena més de rellotges 

arreu.   

La pica se sustenta en un pedestal de pedres encimentades. Si us hi fixeu bé, el mateix 

broc d'acer inoxidable porta gravat el nom de la font.  

Al costat de la font hi ha agenciat un banc d’obra vista amb toves ceràmiques per 

seient, adossat a un mur de pedres de riu que li fa de respatller al banc. Darrera del 

conjunt del banc una gran soca morta, amb un escossell circular de totxana ben 

treballada ens indica que aquest devia ser un arbre important. Malauradament, els 

tres rètols que explicaven la història estan molt desdibuixats i costa de llegir les seves 

escriptures. A la banda oposada del conjunt hi ha un petit pont que creua la riera. 
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Font del Safareig de can Prat, Gualba 

Coordenades GPS: 41.75411, 2.49603 

A una de les zones més salvatges i verges del Montseny trobem la gran masia de Can 

Prat, a l’extrem nord del terme municipal de Gualba. Per accedir-hi podem fer-ho de 

dos maneres, una és pujar fins a Sant Martí de Riells i seguir la pista fins a Gualba tot i 

que la carretera a vegades està en mal estat. O l’altre es situar-nos al poble de Gualba, 

travessar tot el nucli urbà en direcció al Parc Mediambiental de Gualba, però just on 

comença la pista forestal de terra, ens fixem en una senyal que posa Riells. Allà 

començarà una pujada amb força desnivell d’uns 4 quilòmetres fins arribar al gran mas 

de Can Prat.  

La font queda ubicada a la part del darrera de la casa, allà on toca la muntanya. La casa 

està formada per dos grans plantes. La font i el seu corresponent safareig es troben en 

la segona, la que està ubicada al costat sud-oest. Cal no confondre aquesta font 

casolana amb un altre font del mateix nom que estava ubicada a tocar al proper sot de 

Fontsdecorts, la qual en el moment de redactar aquesta fitxa encara no hem localitzat. 

Tot i que a primera vista la font no sembla molt antiga, si observem la data que posa al 

sobre de les rajoles perimetrals acredita una dilatada història: «1936, 20 Julio». Curiós 

que en una època tant convulsa algú estigués construint i inaugurant aquesta font. El 

broc colzat de la font està envoltat d’un bell drac, potser posterior a la font. El drac 

està envoltat d’unes precioses rajoles de caire modernista amb sanefes de colors. 

L’aigua queia dins d’una pica quadrada que feia funció de safareig. Just al costat del 

safareig hi ha una altre obra, en forma de prismes quadrats que encara falta definir la 

seva funció.  
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Font del Senglar 

Coordenades GPS: 41.7473, 2.4902 

Emplaçada en una clariana del bosc, a pocs metres de la llera esquerra de la riera de 

Gualba, la font és a peu del camí senyalitzat amb marques blaves que porta al Salt de 

Gualba. La font és situada a 200 metres a l'est de la central hidroelèctrica nº3. Podeu 

deixar el cotxe al Parc Mediambiental de Gualba i caminar uns 1,2 quilòmetres cap al 

nord-oest per un agradable senderó que hi porta. 

El conjunt construït de la font és un mur de pedra de junta oberta, de forma còncava 

que conté el marge de la muntanya, de poc més de dos metres d'alçada. Al mig del 

muram hi trobem el cap d'un senglar de pedra ben treballada que fa de broc i que li 

dóna el nom a la font. Per la seva boca hauria de brollar l'aigua, tot i que nosaltres ja fa 

temps que no hem pogut veure rajar la font. Sota el broc hi ha un bassal petri arran de 

terra que permetia desguassar a la riera de Gualba a través d'una canal oberta de 

pedra.  

L’entorn és de gran bellesa, acompanyant per uns joves plataners que de ben segur 

creixeran fort i ràpid donant cada cop més ombra al lloc i acompanyant a les falzies, 

heures i romegueres que hi ha. Es disposa de bancs de fusta per seure i grans pedres 

estratègicament col·locades que acompanyen de bona manera l’estatge. 
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LA GARRIGA



La Garriga 

La Garriga és un dels municipis amb menys superfície al Parc Natural del Montseny, 

sols té el turó de Santa Margarida i Santa Cristòfol (678m.), però tot i així els vilatans se 

senten molt identificats amb el parc.   

Limita al nord amb Figaró-Montmany, a llevant amb Cànoves i Samalús, a sud amb les 

Franqueses del Vallès, i a ponent per l'Ametlla del Vallès. Des de temps immemorials la 

Garriga és porta d’accés al Congost i a Osona per Barcelona; ja en l’època romana al 

pas de la via Ausa, com en el camí ral a l’edat mitjana, i el ferrocarril i la carretera 

general (avui C-17) al segle XIX. 

Els seus 19 km2 estan habitats per 16.000 ànimes, que gaudeixen de les seves 

avantatjoses condicions geogràfiques, climàtiques i socials que han consolidat el poble 

com un lloc de residència per a classes socials mitjanes i altes amb l'activitat laboral a 

l'àrea de Barcelona. 

En l'estructura urbanística del poble destaca fortament el Passeig, l'avinguda més 

senyorial de la Garriga, una via urbana oberta el 1878 de gairebé un quilòmetre de 

llarg, ombrejada per dues fileres de 272 enormes plataners procedents inicialment del 

parc de la Devesa de Girona. 

La Garriga és coneguda arreu per la important indústria del moble, així com per les 

seves aigües termals, pels edificis modernistes d'estiueig i per les catifes de flors que 

s'hi fan durant la festa del Corpus Christi, quan el poble fa olor de flors. El Museu 

Biblioteca Fundació Maurí recull el llegat testamentari de l'il·lustre notari Josep Maurí i 

Serra. 

El dia 29 de gener de 1939, la Garriga va ser bombardejada per l’aviació feixista italiana 

al servei de Franco. Dues esquadrilles d’avions Savoia van deixar caure les bombes 

sobre el nucli urbà, afectant nombrosos carrers i cases, i causant la mort de quinze 

persones. La memòria del tràgic bombardeig es va silenciar durant la dictadura 

franquista. L’ajuntament organitza cada any actes de commemoració, amb els quals, a 

més de fomentar la recuperació i la divulgació de la memòria i la història, pretén 

generar un procés de reflexió sobre els fets, recuperar i difondre els elements 

patrimonials relacionats amb el conflicte, i dignificar la memòria de les víctimes del 

bombardeig. 

La Garriga, a més del Montseny al seu vèrtex nord, està envoltada de natura i de 

paisatges molt diversos. Des de les extenses zones de regadiu del Pla de Llerona, 

passant pels mosaics de camps i boscos a llevant, cap Samalús, i a ponent, cap a 

l’Ametlla, pels vessants muntanyosos del Puiggraciós, dels Cingles de Bertí al nord-

oest, i pel paisatge de ribera que travessa tot el poble seguint el riu Congost. 



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de l’Alfons, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.69765, 2.29663 

Aquesta font fou construïda al 2019 per l’amic Alfons, un gran caminador garriguenc, 

que estava acostumat a veure sempre brollar aigua en aquest indret del camí que va 

del bosc de Ca n’Oliveró a la pujada al turó de Santa Margarida, de manera que un bon 

dia va decidir posar-hi un tub i unes pedres per canalitzar l’aigua natural. Com que és 

una aigua ferruginosa, les pedres queden ben tacades de l’òxid, així que l’Alfons va 

decidir batejar-la amb el nom de font del Ferro, però tothom la coneix pel ben 

merescut nom de font de l’Alfons. 
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Font de la Bassa de ca n’Oliveró, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.697655, 2.288679. 

 

A tocar la masia de Ca n’Oliveró, a peu de camí. En bon estat, a vegades raja força. No 

confondre aquesta font amb l’original de ca n’Oliveró, situada al peu dels camps 

d’aquesta masia, font que avui en dia sols en resten algunes construccions. La font de 

la Bassa de ca n’Oliveró prové d’una mina més al nord i serveis per alimentar la bassa 

que podem veure, ara en desús a la masia homònima.  Històricament hi havia gent que 

venien aquí amb cotxe a omplir les seves garrafes, i per aquet motiu es va plantar el 

senyal de prohibit estacionar que encara es manté. Molt a prop de la font podem 

veure el forn de teuleria de Ca n’Oliveró (segle XVIII), i a tocar hi ha encara les restes 

d’un forn ibèric, però està en molt mal estat. 
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Font del Bosc, La Garriga 

Coordenades GPS:  41.67334, 2.28803  

La font del Bosc la trobem emplaçada al final del Passeig de La Garriga just a l’inici del 

carrer Bosc al meravellós emplaçament natural que encara es manté, conegut amb el 

nom de Malhivern. 

La font és un mur d’uns dos metres i mig de llargada per un metre i mig d’alçada 

aproximadament fet de còdols de riu. El més curiós de la font, ara ja seca, és que al seu 

centre hi han col·locades unes pedres simulant la forma d’una flor i els seus pètals, i 

just a la pedra del centre que simula l’estigma de la flor hi podem trobar dos petits 

brocs. 

 

Com diu en una de les plaques que podem trobar al bosc: 

El Bosc de Malhivern, que ressegueix el torrent del mateix nom, és el més popular del 

municipi. Té un gran valor ecològic perquè a la plana del Vallès cada vegada són més escassos 

els alzinars de certa extensió. La seva continuació natural era el ja desaparegut bosc de can 

Terrers, on a principis del segle XX es van celebrar diverses edicions de la gran festa modernista 

del Teatre de la Naturalesa. 
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Font de Can Noguera, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.690689, 2.280308 

La font de can Noguera és avui en dia una font urbana sense cap encant especial, però 

antigament hi havia una bella font arranjada per la Societat d’Atracció de Forasters al 

1920, de la que encara es pot veure com era en antigues fotografies d’inici segle XX. La 

construcció de l’autovia va suposar la seva destrucció. El lloc on està emplaçada 

l’actual font és just al pas inferior de la C-17 que inicia el camí rural que puja cap a Can 

Boget, Can Sunyer i els turons de Can Noguera. Està emplaçada just al sector més 

occidental del nucli urbà de la Garriga, al final precisament del carrer de can Noguera, 

que vertebra tot aquet barri i creua el Congost fins a l’antiga carretera de Vic, avui N-

152z, artèria central de la Garriga.  
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Font de Can Perrillo, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.6873, 2.2861 

Aquesta font urbana es troba situada presidint una agradable placeta que queda per 

damunt de la carretera Nova (l’antiga carretera nacional N-152), davant del número 52 

del carrer de Calàbria, a sols 250 metres al nord de l’església parroquial de Sant Esteve 

de la Garriga.  

La font consisteix en l’obra d’un gruixut pilar quadrat fet amb carreus de pedra 

escairada, tot ell coronat per una gran esfera de pètria. L'aigua raja per un polsador 

collat al lateral que dóna cara a la placeta, i cau a una pica de pedra picada que arriba 

continua fins al terra. 

Salvant el desnivell fins a la carretera Nova, un bonic mur de pedra arrodonida, amb 

acabat de pedra plana com a seient, permeten gaudir del paratge amb tranquil·litat, 

més encara si les moreres de la propera carretera estan ben verdes i ombregen el lloc. 

Al vèrtex del carrer Calàbria amb la carretera Nova, el mur de pedres configura un 

cilindre petri una mica més alt, coronat per una columna d’enllumenat de ferro colat, 

tot ell acompanyant el mur cap a la carretera amb un artístic passamà en forma de 

cadena metàl·lica rígida. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de la Canya, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.701046, 2.282224 

Situada quasi al llit del riu Congost, per sota els camps del molí de Blancafort. Sembla 

que antigament la gent que treballava aquests camps posaven en fresc el càntir en 

aquesta font, però avui això és impossible, ja que des d’aquí la baixada és molt brusca, 

una temeritat. Per accedir a la font cal prendre el caminoi fluvial que va de la Garriga al 

Figueró pel marge dret del Congost. Poc després de veure el magatzem agrari allà dalt 

els camps, cal creuar el Congost (i segurament mullar-nos els peus) per anar cap a la 

paret de pedra plena de canyes de l’altre marge. Allà arraulida trobarem la font, que té 

per broc una canya, com ha de ser pel seu nom. Aquesta material pel broc fa que 

calgui mantenir.la més sovint, com és lògic. Els darrers que l’han mantinguda al 2018 

han estat els amics de la colla del Dimarts al Sol de la Garriga, encapçalada per Josep 

Castells i l’Alfons. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’en Mau, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.663639, 2.288534 

Font situada a l’extrem sud del terme municipal, molt propera al límit amb Llerona. La 

font és emplaçada en una zona arbrada a tocar el Congost, protegida per les 

inundacions del riu per una mota natural de terres. 

S’hi accedeix a la font des de la rotonda sud d’entrada a La Garriga, per un camí que 

suposa l’entrada a la planta de desballestament “Tamayo” però que també la voreja 

per darrera fins resseguir el Congost. 

Antigament havia estat un lloc molt bonic i apreciat per fer fontades, com ho 

testimonia que l’indret és ple de bancs i papereres, tot i que ara està en estat de 

brutícia i deixat. Els veïns de Llerona i la Garriga passaven bones vetllades en aquesta 

font i a la propera de Can Santa Digna (ja al municipi lleroní), que estaven comunicades 

per un senderó (avui perdut) que vorejava el riu. 

A l’extrem de l'esplanada arbrada està la font, accessible mitjançant una rampa de 

pedra delimitada per unes baranes de fusta. Una paret de còdols de riu lleugerament 

còncava és adossada al marge i li fa de frontal (darrera acull en el seu interior la 

cisterna de captació). L'aigua raja per un broc de ferro molt malmès a mitja alçada i cau 

a una pica rectangular de ciment que drena el lloc de forma adequada. A la dreta de la 

font s’hi emplaça un banc de pedra. Antigament, al petit embassament que recull 

l’aigua abans d’anar a parar al Congost hi havia carpes de color taronja.  

La font d’en Mau o de Can Mau deu el seu nom a la propera masoveria Mau, que 

popularment es deia que tenia aquest nom perquè hi havia molts gats, tot i que la 

realitat històrica explica que Can Mau és una abreviació de can Dalmau.  

A l’altre costat del Congost es pot visitar el castell de Rosanes i els refugis antiaeris de 

Can Tries i Can Sorgues. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’en Rovelló, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.684400, 2.3008980 

Font situada al límit oriental del terme municipal de la Garriga, termenejant amb 

Samalús. De fet, el sot on està ubicada la font suposa el límit municipal. El nom de la 

font prové de la finca on està ubicada, no pas d’un espècimen micòleg. La parcel.la va 

der una deixa a l’hospital de Sant Pau de Barcelona, que és l’actual propietari. 

El conjunt de la font es manté relativament similar a com va ser arranjada al 1954, tot i 

que l’entorn és ple de malesa, i la imatge de plaques ceràmiques de Sant Francesc a 

qui estava dedicada la font ha desaparegut. Es té constància gràfica que al 1984 encara 

es mantenia el conjunt de la font amb Sant Francesc. El masover de la finca, que 

continua plantant en els bancals una mica de verdures, horta i oliveres, ens explica que 

ara ja no plou com abans, i que la darrera vegada que va veure brollar la font va ser el 

2011. 

Contenent les terres superiors, un muret de pedra, que encara es mantenen ben 

rejuntades, es acompanyat per un banc de tova ceràmica en forma de “L”. el broc està 

a la dreta del banc. En el moment de redactar aquesta fitxa, al voltant del broc el mur 

està rebentat. Encara es pot reconèixer el canaló que recollia l’aigua i la bassa on 

s’acumulava, segurament per regar les baixes de més avall.  

Per arribar a la font la millor manera es prendre el carrer dels Ametllers, que s’origina a 

la carretera de Samalús, i continuar per la pista forestal entre bells camps d’oliveres 

fins trobar el límit de la finca d’en Rovelló, que resseguirem per fora pujant un tram de 

sot. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de l’Enrabiada, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.700664, 2.288043 

La font estava situada al peu del torrent que porta el nom de l’Enrabiada, a l’ombra 

d’unes alzines, que encara sembla que podem veure, si mirem el lloc des del mateix 

punt des d’on va fer la foto L. Roisin a inicis de segle XX. A inici del camí de Sant 

Cristòfol, poc després de passar per sota el ferrocarril. Una senzilla construcció de 

pedra marcava una placeta quadrangular on la gent petava la xerrada mentre anava 

bevent de l’aigua de l’Enrabiada. Els més vells del Centre Excursionista de la Garriga 

ens senyalen el munt d’esbarzers i ens diuen “allà hi havia la font de l’Enrabiada”. Si 

netegem el lloc, trobarem la font original?  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Figuera, La Garriga 

Coordenades GPS de la font: 41.7020, 2.29037 

Coordenades GPS de la mina: 41.702935, 2.290451 

 

En la majoria de guies actuals la font de la Figuera apareix com un altre nom de la font 

de la Teula, la qual cosa és un error. Són dos fonts diferents tot i que les dues tenen 

aigua de la mateixa mina, que està muntanya amunt, avui en dia seca, de manera que 

també comparteixen la sequedat del broc. Els intents del Centre Excursionista de la 

Garriga per tornar a fer brollar aigua de la mina han estat infructuosos fins el moment 

d’escriure aquesta fitxa; potser el futur tindrem més sort? La font de la Figuera 

comparteix història amb la de la Teula, que va ser inaugurada al 1983 interrompent la 

portada d’aigua, però la de la Figuera ja existia com a mínim des de 1905, tal i com es 

pot veure encara grafiat a la capelleta de la font. De fet la mina, la font de la Teula i la 

font Figuera estan en línia recta. Font Figuera sembla que servia a les vinyes i als 

camperols que aquí treballaven. Encara avui proper trobem una barraca de pedra, 

malauradament en estat precari, que va acollir moltes jornades. Avui les vinyes han 

estat canviades per olivera, i una nova caseta de totxo està al camp, però de la font de 

la Figuera ja no baixa aigua. Si hi aneu fixeu-vos bé quin arbret hi comença a brotar en 

aquest moment davant (sí, una figuera que aixeca en prou feina tres pams de terra). 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Iberica, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.697822, 2.278271 

Situada a la plaça Ibera, al veïnat dels Tremolencs, una barriada de cases amb jardí a 

l’altre costat de la C-17, al nord-oest del nucli urbà de la Garriga. La plaça és un espai 

de cruïlla de l’avinguda dels Tremolencs amb el passeig de l’Esport i el carrer Baixada 

de la Font, sense cap interès urbà ni paisatgístic, a no ser per la font que hi està ben 

plantada al mig.  

Es tracta d’una clàssica font de ferro de fosa de “Fundació Benito de Manlleu”, model 

Barcino UM502, amb un paviment rectangular de llambordes, que sembla que vol 

dignificar una mica ell lloc on està ubicada. Però podrà fer-ho amb tants cotxes al seu 

voltant? Nosaltres no hi sabem trobar massa la gràcia, tot i que aquesta font surt 

citada a moltes excursions per aquesta zona de Tremolencs i fins a Puiggraciós.  

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Passeig Congost, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.69062, 2.28501 

Es tracta d’un prisma de grans dimensions construït amb totxana massissa, que la part 

superior fa de jardinera amb cactus. La font disposa de tres brocs: un a la cara que 

mira cap al passeig i dos més, una mica més baixos, a les altres dues cares laterals del 

prisma. Cada broc disposa d’una pica de pedra que en recull l’aigua.  

La font configura una placeta al costat del riu Congost, amb bancs i papereres a joc, 

amb paviment enllosat de pedra, un espai molt d’agrair perquè en aquest àmbit el 

passeig del Congost que dóna nom a la font és un lloc poc agraciat, que més que un 

passeig és un carrer d’estretes voreres. Potser algun dia es podrà millorar 

l’urbanització del lloc, eliminar la gran d’amplada d’asfalt i els plataners que ara hi ha 

plantats creixeran, i aleshores la font encara serà un element més destacable del 

veïnat.  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Pinetons, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.694384, 2.284155 

Els primers ajuntaments democràtics de la Garriga varen comprar aquest camp de pins 

per fer un parc a tocar el riu Congost. Amb el temps va prendre el nom dels Pinetons. 

Es va inaugurar al 1984, amb la seva bonica font al seu punt central. Es tracta d’un gran 

monòlit de granit amb dos brocs, un a cada costat, i a sobre dels brocs amb una 

inscripció. La que mira al riu porta cisellat la data 1984 i un gran escut de la Garriga 

d’aquell temps (avui és diferent). La que mira a la muntanya porta gravat: “Parc 

Municipal els Pinetons”.  L’aigua de la font sempre ha estat de la xarxa pública, tot i 

que a l’inici el projecte era portar l’aigua natural de la mina de la font de la Figuera, per 

sobre el camí que va a Sant Cristòfol de Monteugues, però va caldre desistir d’aquesta 

brillant idea pels costos econòmics de la canalització. 

Avui al parc del Pinetons hi ha pistes de petanca, taules i bancs per fer pícnic i servei de 

barbacoa, i els nens hi juguen de valent a l’ombra dels pins, ara ja formant una densa 

pineda. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Pou Calent, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.6835, 2.2860 

Històrica font urbana de la Garriga, emplaçada dins del nucli entre els números 29 i 31 

del carrer dels Banys. La font queda adossada a la façana de la casa. Per poder veure 

rajar la font, cal petjar un botó que és situat a la dreta del frontal, però una mica 

amagat. A la part baixa podem veure la sortida d'aigua per mitjà d'un broc colzat de 

llautó que està encastat a una làpida de marbre gris que fa de frontal amb el nom de la 

font gravat en baix relleu. L'aigua cau al enreixat de ferro situat arran de vorera i 

coronat per un escossell de marbre. Presidint el frontal de la font podeu veure el 

registre de servei, en forma d’allargat finestral metàl·lic de poques consideracions 

estètiques. Al capdamunt del conjunt hi ha un gravat en relleu la representació més 

antiga de l'escut de la Garriga, a més de la data 1863. 

L'aigua, com a mínim des del temps romans, ha determinat i condicionat la història i 

l'evolució de la Garriga: el pas del riu, els aprofitaments de tot tipus i, molt 

especialment, el fet que la Garriga tingués aigua termal. Al costat de la deu termal, al 

voltant de la plaça de Santa Isabel, s'hi va formar al segle XIV el primerenc nucli urbà, 

que s'ha acabat convertint en la Garriga del segle XXI. Però l'aigua termal sempre ha 

estat font de disputa. L'accés públic a l'aigua termal sovint ha estat en entredit pels 

interessos econòmics particulars, que n'han volgut l'exclusivitat. Tot i així, l'any 1891 la 

justícia va determinar que l'ús comunal de l'aigua era correcte. Fins llavors hi havia 

hagut un pou públic d'aigua termal a la plaça de Santa Isabel, i també el Pou Calent. 

Malgrat que el cabdal d'aigua termal ha estat sempre fràgil, fins fa no massa anys 

encara hi havia, aquí al costat, els banys públics "de la Maria", on la gent aprofitava per 

dutxar-se amb aigua calenta, i fins i tot es feia repartiment d'aigua termal a les cases, 

per fer la bugada. Amb el pas dels anys i l'augment de l'explotació de l'aigua termal, la 

major part de cases del centre del poble que tenien aigua calenta sense haver de pagar 

ja han perdut aquest privilegi. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Raspall, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.6799, 2.2880 

Font pública d'aigua de la xarxa coneguda també com la font del Passeig, ja que és 

erigida a l'alçada del número 51 del Passeig, a tocar del carrer Vinyals.  

Font d'estil modernista dissenyada l'any 1915 per l'arquitecte Manuel Raspall. Es tracta 

d’una font mural de pedra, en forma troncocònica rematada al capdamunt en forma 

arrodonida i pedres més petites. El frontal queda lleugerament enfonsat dins el mur i 

està fet amb trencadís ceràmic de colors groc i marró. L'aigua raja per un polsador 

quan se’l prem i cau en una pica semicircular de pedra massissa fins el terra, rematada 

per dos cèrcols metàl·lics. A la part alta hi han dues jardineres quadrades, una a cada 

banda, decorades amb rajoles de ceràmica dels mateixos colors que el frontal en 

forma arlequinada. 

Raspall, com arquitecte municipal,  va liderar el planejament urbanístic i l’eixample de 

la Garriga, que passa d'una agricultura decadent de finals del XIX, cap a una lleugera 

industrialització i a una explosió de torres d’estiueig. La Garriga s’expandeix entre la 

carretera i la via del ferrocarril amb l'eixample que envoltarà el Passeig, on s'ubicaran 

les principals torres. Raspall fa les urbanitzacions i alineacions corresponents, així com 

els safareigs i l'asil, i al 1928 dissenya el traçat de la "Carretera Nova", la 

circumval·lació que esquivaria el centre del poble d’aleshores i que encara avui té el 

mateix traçat. Raspall també va projectar el barri de Can Noguera ubicat a l'altra banda 

del riu que fins aquell moment havia suposat una barrera natural. Desplega el 

clavegueram en bona part de la població durant els anys 1930, a la vegada que millora 

els carrers amb l'empedrament de llambordes 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de la Roca del Passeig, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.67718, 2.28829  

La font de la Roca del Passeig la trobem en aquesta magnífica avinguda senyorial de la 

Garriga just quan entronquem el carrer travesser de Cast Oliver. També en aquest 

passeig hi ha la històrica i modernista font Raspall. Al final del segle XIX La Garriga 

comença a ser un lloc d’estiueig de la burgesia catalana, atreta principalment per les 

aigües termals i la comunicació ferroviària. Es comencen a construir nombroses cases 

modernistes (moltes per part de Manuel Raspall) i es duen a terme importants 

reformes arquitectòniques, com la construcció del Passeig, l’avinguda més senyorial de 

La Garriga, sense cap mena de dubte. 

La font és un esplendorós roc de color daurat on al seu centre hi ha un petit broc en 

forma de polsador, on hi raja aigua de xarxa del poble. Potser aquesta font no té 

l’espectacularitat de la Raspall, però no hi ha dubte que forma part del patrimoni hídric 

de la vila, com un element més que acompanya els plataners del Passeig. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Rupit, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.7074, 2.3062 

 

La Baga de Rupit és una zona boscosa i humitosa que mira a nord al peu del turó de 

Prades. Les cotes superiors són terme municipal de Cànoves i Samalús, i les inferiors de 

La Garriga. Al voltant de la cota 600 trobem les restes de la masia de Rupit, que va ser 

habitada fins als anys 60 del segle XX, però avui són unes poques parets apunt de 

caure. Hi ha un camí que ens porta des del turó de Santa Margarida al mas Rupit. El 

camí continua a nord. Una mica més a baix, paral·lel al camí, veiem un canaló que 

portava aigua, i a mig camí una bassa en estat precari. Camí i canaló, que es 

semicircular de ceràmica vidrada,  arriben fins al torrent origen de la font Rupit, just al 

límit dels dos termes municipals. En el moment de la nostra visita, la font estava 

coberta d’esbarzer, i pocs metres amunt hi havia unes esplèndides banyeretes del 

senglar. 

Des de font Rupit, un camí a nord ens porta a Can Valls i Sant Cristòfol de Monteugues, 

primer passant per font Ferreres.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Santa Digna, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.6885, 2.2871 

Una de les fonts de més anomenada de La Garriga, localitzada a l'alçada del número 

104 del carrer de Calàbria, fent confluència amb el carrer del Negociant. El nom 

popular de la font és de Can Santa Digna perquè es trobava davant de la fonda que 

portava aquest nom. Actualment la vella i casolana fonda i la casa antiga ha 

desaparegut, però a la façana del modern edifici que l’ha substituït podeu observar 

una plafó ceràmic de com era l’antiga fonda.  Al principi també rebia el nom de la font 

Vilanova.  

Es tracta d’una font d'estil modernista i de forma sinuosa, que juga principalment amb 

els colors blanc i blau. A la part superior hi podem observar un fanal de ferro forjat i a 

ambdós laterals una jardinera. Al centre de la font hi ha una representació geomètrica 

abstracta en la que alguns hi veuen un rostre, amb dos ulls en forma de botons 

ceràmics. A la part baixa una antiga aixeta de llautó encastada al frontal de trencadís 

blanc i blau deixa caure l'aigua a una pica semicircular. 

La font fou construïda l'any 1915 sobre el recorregut del Rec Monar, amb l'objectiu de 

facilitar l'accés i el repartiment de l'aigua potable a la Garriga. El seu dissenyador va ser 

l’arquitecte Manuel Raspall. Tot i això la construcció modernista es va fer sobre altra 

deu d’aigua que alguns estudis retrocedeixen fis al segle XIII.  

L'any 2015 es va portar a terme una restauració de la font, a càrrec dels Serveis Tècnics 

de l'Ajuntament amb l'assessorament de l'arquitecte Lluís Cuspinera, estudiós de l'obra 

de Raspall. Els alumnes del curs ocupacional de restauració i reproducció de ceràmica 

modernista, que té com a professora Maruja Ventosa, van fet les rajoles. Les obres van 

consistir en restituir el paredat de pedra i la ceràmica, consolidar els ornaments de 

ferro forjat, recuperar la il·luminació original, canviar de lloc el portell de la companyia 

d'aigües i recuperar el basament de granit.  

La font forma part del recorregut turístic “Ruta del Modernisme d’Estiueig”, itinerari 

arquitectònic del Vallès Oriental (Cardedeu, Figaró – Montmany, Granollers, L’Ametlla 

del Vallès i La Garriga) que inclou 80 cases senyorials, jardins, fonts i cementiris; tots 

senyalitzats amb un panot creat pel ceramista Toni Cumella.  
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Font de la Teula, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.7027, 2.2906 

Aquesta font boscana, que nosaltres no hem vist rajar, és situada al nord de la 

població, a peu del camí forestal que ascendeix a Sant Cristòfol de Monteugues. Per 

accedir-hi recorrem part del itinerari PR-C 33. Erròniament anomenada a vegades font 

Figuera. 

Estacionem el vehicle a la famosa zona comercial de mobles annexa a la C-17, ja des de 

la pròpia autovia o procedint de la població per l’antiga carretera nacional N-152. 

Comencem a caminar per una pista cimentada que ressegueix la fàbrica de mobles E. 

Roca, després el carreró gira a la dreta i tot seguit a l'esquerra, fins passar sota la via 

del tren per un antic túnel. A partir d'aquí comença una pista terrosa que es va enfilant 

primer recta, i després serpentejant, fins a l'ermita de Sant Cristòfol. Ascendim sense 

deixar en cap moment la ruta principal, i en uns 1.100 metres des que hem creuat la 

via del tren arribem a la font de la Teula, just a peu de camí a mà esquerra. 

L’obra de la font és un mur de pedra lligada lleugerament semicircular que ens obra un 

petit espai de descans, ampliant l’ample de la pista, alhora reté les terres de la 

muntanya. Al mig hi ha encastat un bonic broc d'acer inoxidable en forma de teula per 

on hauria de rajar l'aigua a terra. Al terra empedrat hi ha una basseta de pedra 

quadrada que recull l’aigua i la porta a l’altre costat de la pista.  

A la dreta del mur podem observar collada una placa metàl·lica recordant-nos el nom 

de la font i que fou arranjada pel Centre Excursionista Garriguenc i inaugurada el 9 

d'octubre de 1983. A la placa no posa que l’encarregat de la inauguració fou Miquel 

Coll i Alentorn, que poc després seria nomenat president del Parlament de Catalunya. 

Davant del conjunt, i a l’altre costat del camí, encara es pot observar les restes d’un 

antic banc de fusta, on de ben segur els romeus que pujàvem en devoció cap a l’ermita 

de Sant Cristòfol hi feien un atur per desassedegar-se tot gaudint de l’esplèndida vista 

de la Garriga i el Vallès que se’ns obre mirant a sud.  
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Font dels Tremolencs, La Garriga 

Coordenades GPS: 41.6977, 2.2645 

Font situada al camí dels Tremolencs, continuació de l’avinguda homònima, que 

s’endinsa en aquesta vall que ressegueix el torrent que aquí també pren aquest nom, 

tot i que més avall, a partir de Can Sunyer i fins al Congost rep el nom de torrent de 

Can Morull.  

La font està arrambada a la muntanya. L’obra és un mur longitudinal arrebossat amb 

ciment, adossat al marge de la muntanya, d'uns 3 metres de llarg per metre i mig 

d'alçada. Al mig del frontal hi trobem dos sortides d'aigua. Un broc d'acer inoxidable a 

l'esquerra per on hauria de brollar aigua natural (si la sequera no ho impedeix), mentre 

que l'aixeta de polsador de la dreta ens proveeix d’aigua de la xarxa municipal. 

Ambdues aigües cauen a una pica rectangular d'obra vista disposada sobre una llarga 

lleixa que ressegueix tot el mur frontal, surt per la part baixa a través de dues teules 

contraposades a manera de tub des d'on són abocades a un bassal d'obra arran de 

terra per on desguassa travessant el camí. 

La font actual no és el brollador original que era situat prop de la mina uns metres més 

amunt. Els murs a tocar de la font són les restes de l'antiga planta envasadora que 

comercialitzava l'aigua amb el nom de "Agua Magna". A prop de la font hi ha 

catalogats un pi i una alzina de grans dimensions. Aquest lloc era de parada obligatòria 

per esmorzar en pujar a Puiggraciós en l'Ofici dels Garriguencs. 

 





MONTSENY



El Montseny 

El poble del Montseny té l’honor de tenir el mateix nom que el parc. Antigament era 

conegut amb el nom de Sant Julià del Montseny. El seu relleu és molt accidentat, ja 

que s'estén des dels cims de Matagalls i les Agudes, al voltant dels 1.700 metres 

d'altitud, fins més avall del nucli principal del poble (situat al voltant de l'església 

parroquial), a una cota de 530 metres. La població censada és de 320 habitants. 

Els 26 km2 del terme limiten al nord amb Viladrau, a llevant amb Arbúcies, a sud amb 

Fogars de Montclús i Sant Pere de Vilamajor, a ponent amb Tagamanent i al nord-oest 

amb el Brull. 

El municipi, situat a la comarca del Vallès Oriental, termeneja amb les comarques 

d'Osona i de la Selva i té forma allargada. Al nord, des del cim de Matagalls (1.694 m) 

el terme arriba al Coll de Sant Marçal, exactament fins a la Taula dels Tres Bisbes 

(anomenada així, ja que allà hi coincideixen els límits dels bisbats de Barcelona, Girona 

i Vic). D'aquest indret s’allarga fins al cim de les Agudes. 

Les característiques geogràfiques no són homogènies degut al relleu tan accidentat i 

muntanyós i amb tant desnivell de nord a sud que arriba als 1.200 metres. La Tordera, 

que neix a la Font Bona de Sant Marçal, travessa bona part del terme, i recull les aigües 

d'una sèrie de rieres i torrents (curts, accidentats i de cabal irregular). 

El relleu i l'orientació fan que el clima i la vegetació siguin ben diversos. El clima rigorós 

de l'alta muntanya no té res a veure amb el clima benigne de les planes i terrasses 

assolellades on s'assenta el nucli del poble. La vegetació de Montseny també és molt 

diferenciada en funció de l'altitud: va des del matollar de ginebró dels cims als alzinars 

típics de les parts més baixes del terme. Enmig, podem trobar els alzinars muntanyencs 

amb falgueres i obagues de castanyers al voltant dels 1.000 metres, algunes fagedes i 

alguna clapa d'avets a alçada superior, a més de la típica vegetació de ribera en les 

proximitats dels nombrosos cursos d'aigua. Entre l'exuberant vegetació que destaca un 

exemplar excepcional: el Boix de l'Església, ubicat al pati que hi ha al davant de la 

parròquia de Sant Julià, i que l'any 1990 va ser declarat arbre monumental per la 

Generalitat de Catalunya.  
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Font Bona, Montseny 

Coordenades GPS: 41.8034, 2.4178 

Poc per sota de l’ermita de Sant Marçal, baixant pel camí de terra de la vall, a menys 

de 5 minuts, hi ha aquesta font dedicada a l’ermita. Un generós mur de pedra  ens rep 

a l’hora que conté las terres del voltant a mode de banc. Els dos brocs de la font es 

consideren el naixement del riu Tordera. Fou erigida l’any 1966 sota el patrocini del 

poble del Montseny. Presidint l’entrada hi ha un pedró amb una poesia de Guerau de 

Liost dedicada a la “Font de Sant Marçal”. En Martí Boada al 2003 la defineix com 

“seductora... que captivà al més montsenyenc del poetes, en Guerau de Liost”
 
( 111 

Fonts del Montseny i molts indrets per descobrir. Lluís Pagespetit i Blacafort. Pàg 9). La 

poesia diu: 

Deu t’he guard vianant, que t’imposi el Montseny 

Una mica d’amor i una mica de seny. 

Ací tens un pedrís clapissat de falzia. 

Ací tens una font que parlar-te podria. 

La virtut del Montseny és aquest rajolí 

que d’avets i de faigs la fullaca esbandí. 

La virtut del Montseny es congria a l’altura 

perço té aquesta font una ullada tan pura 

i la seva canal dóna l’eco planyent 

de la fusta del bosc torturada pel vent.. 

 

Al 2013 la font va ser arranjada amb una caminet ondulant de llambordes en junta 

oberta que en ressegueix el perímetre, i amb la millora de la canal de desguàs, que 

esdevé un element central del conjunt tot recordant l’origen del Tordera.    

Prop hi ha el til·ler més alt de Catalunya (44m). Si continuem la pista avall, en direcció 

Sant Bernat uns 4 Km, just a l’entrada del càmping de les Illes, trobarem la font de les 

Nàiades. 
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Font de Can Gorgs, Montseny 

Coordenades GPS: 41.781639, 2.402176 

Font situada pròxima a Can Gorgs, a l’actual Formatgeria del Montseny. Aquí s’hi 

accedeix des de la pista que s’inicia a la paella de la carretera GIV-5301 cap al càmping 

les Illes.  

En aquest mas elaboren un exquisit formatge de llet crua produït per un ramat de 80 

ovelles alpines a pastura. L’elaboració artesana del producte, permet obtenir un 

formatge de pastor de quallada làctia, únic i irrepetible al Montseny. Després de 

provar el formatge segur que us bé de gust de beure un bon glop d’aigua de la font, 

que es troba a la cara septentrional del mas. 

A la font hi ha un banc en forma de V entre dos castanyers, mentre que el broc està al 

lateral dret del banc, molt discret. L’aigua cau en una petita pica molt amagada per 

l’herba i es precipita a una bassa on també hi ha un safareig. Des de Can Gorgs, un 

petit corriol en direcció ponent us porta a la capella de Sant Bernat de Menthon. 
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Font de Coll Pregon, Montseny 

Coordenades GPS: 41.8024, 2.3897 

L'any  1950  Delmiro  de  Caralt,  propietari  d'una  gran  finca  al  Montseny  des  de  Sant 

Bernat fins a coll Pregon, va fer restaurar l'antiga font de coll Pregon en motiu del 1er. 

aplec  del  Matagalls.  Deu  anys  més  tard  (1960)  el  mateix  Delmiro  de  Caralt  va 

patrocinar una millora de la font ara dedicada a Jaume Bofill i Mates, amb una bonica 

majòlica. Al 1979 la font fou restaurada i ampliada (es van instal∙lar tres dipòsits, el que 

permetia de tenir aigua de fins tres brocs a la vegada). 

La  font  es  situada  a  5 minuts  en direcció  sud de Coll  Pregon  (on hi  ha  el  bell  pedró 

dedicat  a  Pau  Casals).  És  apreciable  el  bonic  prat  del  coll  que  forma  un  magnífic 

paraboloide hiperbòlic natural. La font és al terme municipal del poble del Montseny, 

però propera també al terme de Viladrau. 

Sobre  la font hi ha un mosaic de 12 rajoles de ceràmica on es pot  llegir el poema de 

Guerau de Liost dedicat a Coll Pregon: 

Oh Coll Pregon! No se que podrà haver‐hi 

auna més ferma i nítida beutat, 

collada que insinues el Misteri 

arquitectònic de la Trinitat. 

 

Jaume Bofill i Mates, més conegut pel pseudònim de Guerau de Liost, va néixer a Olot 

al 1878. Va ser polític, periodista i poeta. Tenia família Bofill a ca l’Herbolari, al Nogué i 

a la Vila, mentre que ell s’instal∙là a Mas Rosquelles. La seva obra més coneguda potser 

és “La muntanya de les Ametistes”de 1908. Morí a Barcelona l’any 1933. 

El pedró que hi ha plantat al bell mig de Coll Pregon és un bloc basàltic de 1.800 quilos 

que homenatja Pau Casals amb les següents estrofes de Felip Graugés: 

Ara ve el temps del gran repòs 

i de la pau a les muntanyes; 

el primer fred marcí les flors; 

fan vels de plata les aranyes. 

 

Ara comença enllà el camp 

el tomb august de la natura; 

el faig ja té color d’aram 

I és el pollanc or que fulgura. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Gatell, Montseny 

Coordenades GPS: 41.760430, 2.394852 

Font situada al Sot de la Bauma, al nucli del poble del Montseny. Hi ha un petit 

senderó boscà, ombrejat totalment, amb bancs de pedra que l’acompanyen al seu 

recorregut, que comunica el carrer dels Horts del Rector (darrera de l’ajuntament) amb 

el carrer de la font del Gatell. Quan aquest senderó creua el sot trobem la boscana font 

del Gatell.  

Si no fos pel xip-xap d’aigua que es fa al terra, passaríeu per davant sense adonar-vos 

de la font, ja que es tracta d’un petit mur de pedra amb junta oberta, plena de molsa i 

tot cobert d’heura, per on sobresurten tres brocs. En el moment de la nostra darrera 

visita l’aigua brollava de dos dels brocs, però no del més petit dels tres. 

El nom de la font podria venir de la presència de gatells entre la vegetació del sot, ja 

que es tracta d’una espècie d’arbrat de la família de les salicàcies habitual de trobar en 

ambients feréstecs i humits. 

El carrer de la font del Gatell és un cul de sac viari, on al final hi ha l’edifici 

multifuncional de l’administració pública. Just a l’iniciar el senderó hi ha un viarany 

acompanyat de barana que ascendeix fins a un mirador on hi ha instal·lada (i 

protegida) l’estela megalítica de la Calma que estava situada a la Sitja del Llop, format 

part de la Cabana d’en Ramon, però que a inicis del primer decenni es recol·locà aquí 

per evitar la seva degradació. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Morera, Montseny 

Coordenades GPS: 41.78126, 2.3947 

Font emplaçada a peu de la pista asfaltada que porta a Sant Bernat, just a una corba 

tancada per salvar el sot que baixa directe cap a la Tordera. La font esta al costat 

esquerre d’un gran safareig rectangular, encara avui en bon estat, tot i que sense l’ús 

original.  

L’obra de la font és de pedra lligada en ciment, acabada amb un triangle equilàter buit 

a dins com si d’una capelleta es tractés, però no sembla que aquí hi hagués cap sant. 

Just sota un gruixut broc de ferro deteriorat abocava la seva aigua a la pica de pedra 

quadrada que hi ha ran de terra. El sobreeixidor del safareig també aboca la seva aigua 

en aquesta pica, de la que en surt un petit caneló petri per distribuir el líquid sobrant. 

La capella de Sant Bernat de Menthon és un monument historicista construït al 1952 

per l'arquitecte Josep Maria Ros i Vila, inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

de Catalunya, per iniciativa del matrimoni Delmiro de Queralt i Pilar de Quadras, grans 

amants del Montseny, i patrocinadors de l’aplec de Matagalls i de la restauració moltes 

fonts (com per exemple la de coll Pregon). Al costat de la capella s’hi va erigir un bonic 

conjunt hoteler, actualment regentat per la cadena HUSA. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de les Nàiades, Montseny 

Coordenades GPS: 41.7869, 2.41199 

La magnífica font de les Nàiades és situada a l’entrada del càmping les Illes del terme 

municipal del Montseny. Podeu accedir-hi en cotxe per la pista que porta al càmping 

que s’origina en una paella de la carretera de Palautordera a coll Formic. També teniu 

una alternativa molt més agradable si deixeu el cotxe al coll de Sant Marçal i baixeu els 

quasi 4 quilòmetres de la pista terrosa de muntanya. El passeig entre els faigs i els 

castanyers compensa les dues hores llargues de caminar en descens i després pujada 

que teniu entre l’anada i la tornada. Si és una tarda plujosa de primavera o estiu, teniu 

la possibilitat de caminar una pista enfarfegada de boira mentre veieu el cimal daurat 

de les Agudes amb l’última llum del dia. 

Erigida al 1971, la font fou dedicada per la vila de Sant Celoni a l’abat Oliba i al conjunt 

de les fonts del Matagalls. Fou restaurada en motiu del 45è Aplec de Matagalls al 1994 

pel centre Excursionista de Sant Celoni. 

Es tracta d’una font que drena la vall de Sant Marçal, al costat de la riera homònima, 

origen de la Tordera (a la font Bona). Al centre de la placeta configurada per un muret 

de pedra circular, trobem un monòlit petri de planta triangular irregular amb tres 

brocs, un per cada cara del monòlit. L’aigua cau generosa pels tres sortidors a una pica 

central, tot recobert de plantes humitoses. El mur perimetral l’acompanya un banc de 

pedra a manera de banc corregut. Al mur hi ha les plaques metàl·liques amb les 

dedicatòries de 1971 i 1994, en lletres retallades a l’acer.  
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Puig, Montseny 

Coordenades GPS: 41.801127, 2.425645 

El Puig és una antiga masia restaurada situada al sud est de Sant Marçal. Actualment és 

un alberg del Parc Natural que, en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 

és utilitzat per investigació científica de fauna i vegetació del Montseny. Per arribar-hi 

cal que agafeu el GR 5.2 des de Sant Marçal en direcció a les Agudes, i en 600 metres 

de caminar planer hi arribareu. A peu de pista trobareu una construcció enrunada, 

mentre que endinsant-vos una mica descobrireu la construcció bellament restaurada 

entre feixes ben cuidades que presideix la vall de Sant Marçal. Entre feixes trobem una 

basa en forma de pera, o de cor en funció de com ho mireu, i en una cantonada la font 

del Puig, que consisteix solament en un broc de plàstic dur del que brolla de forma 

continuada l’aigua que omple la bassa. A l’inici de la primavera, la tranquil·litat del lloc 

és trencada pel soroll ensordidor de l’aigua que baixa de les Emprius de les Agudes. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Safareig de Can Cervera, Montseny 

Coordenades GPS: 41.770329, 2.391157 

Can Cervera es situa a un gran altiplà a més de 700 m. d’altitud  que ha suposat un 

punt estratègic des d’època medieval perquè controla un ampli territori en 360 graus. 

La masia Can Cervera és una gran finca forestal, agrícola i ramadera, que té una 

historia documentada de més de 800 anys. La Can Cervera s’ha dedicat des de sempre 

als treballs tradicionals del camp, la fusta i llenya dels seus boscos, la cria de bestiar, el 

carbó vegetal, el gel natural, etc. Actualment, sense oblidar les feines de sempre, 

dedica al turisme unes autèntiques cases rurals, i des de fa més de 80 anys és un dels 

càmping pioners de Catalunya. Coronant l’altiplà hi trobem les restes romàniques de la 

capella de Santa Anastàsia. A l’inici de les escales de pedra que porten cap aquestes 

ruïnes hi trobem dos fonts a tocar, enfrontades, però d’aigua ben diferent: la font de 

Can Cervera, i la font del Safareig de Can Cervera. 

La font del Safareig, que identificarem com del Safareig de Can Cervera per no 

confondre amb altres fonts de topònim idèntic, es troba annexa a un antic muram, que 

suporta una pista que avui en dia fa les funcions de frontó, però que potser 

antigament era part d’una era. L’aigua hi entra per un gruixut tub suaument colzat que 

omple el que podria ser una antic abeurador, que regalima l’aigua al gran safareig del 

seu costat. L’aigua hi corre de manera clara i brillant, potser per això quan hi hem estat 

nosaltres molta gent veu del broc, tot i que al seu costat hi ha un rètol ben gros que 

anuncia “aigua natural sense tractar”. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Safareig Casanova del Baiés, Montseny 

Coordenades GPS: 41.77909, 2.39306 

La font safareig de la Casanova del Baiés la trobem a peu de la carretera BV-5301 que 

puja del poble del Montseny en direcció a coll Formic. Un cop passem l’ermita de Sant 

Martí del Montseny, serpentegem una successió de corbes i just abans d’arribar a la 

Casanova del Baiés a mà esquerra trobem la font. 

La font en si és una bassa safareig rectangular de pedra d’un to daurat. Ara ja 

embardissada i sense una gota d’aigua si observem bé entre matolls es pot apreciar un 

petit broc circular per on abocava l’aigua en un passat no gaire llunyà.  

 

 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Sant Joan, Montseny 

Coordenades GPS: 41.768017, 2.385272 

A les guies antigues la font de Sant Joan apareix prop de la masia de Can Xec, al camí 

que puja des de la BV-5301 a Can Cervera. Fa poc temps la masia, que estava en molt 

mal estat, ha arranjat la coberta i l’entorn, entre ells una nova font, que ara s’ubica a 

un mur perpendicular a la casa pel seu costat nord. Es tracta d’un ben obrat mur de 

pedra local amb un nínxol central marcat amb un arc de mig punt fet amb pedra de 

cantell que té a la seva part central una moderna aixeta.   

Can Xec està orientat seguint les corbes de nivell del terreny, de cara a ponent, 

dominant la vall del Tordera. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Sant Marçal, Montseny 

Coordenades GPS: 41.803414, 2.420230 

La font de Sant Marçal (no confondre amb la font Bona) funcionava amb aigua fresca 

des de feia molt de temps annexada al mur exterior de l’ermita i l’Hotel Sant Marçal, 

presidint la seva entrada, amb una gran pica de granit. L’Hotel de Sant Marçal va 

tancar fa temps, va estar abandonat, però des de fa poc torna a funcionar com a 

restaurant tot i que de moment la font no raja; llàstima de deixar perdre fonts així. 

L’ermita de Sant Marçal (1.100m. d’alçada) apareix ja anomenada al 1053, quan el 

monjo Guifred si va retirar amb una petita comunitat. Al 1066 el prior, amb el 

finançament dels senyors de Sesagudes, van convertir la petita església en una abadia, 

categoria que va perdre a la darrera dècada del segle XI, quan va entrar en una lenta 

decadència fins que al final es va quedar completament buit al segle XVII. Al costat 

nord de l’ermita hi ha adossat un antic cementiri.  

Just a la carretera hi ha la “Taula dels Tres Bisbes”, enclavada al punt exacte de la 

confluència de tres comarques (Osona, La Selva i Vallès Oriental) i tres bisbats 

(Barcelona, Girona i Vic), on els bisbes es reunien per discutir qualsevol tema 

important, segut cada un en la seva jurisdicció. Diu la llegenda que aquí va néixer la 

“ratafia”: després d’una llarga discussió entre els bisbes, un monjo va anar a buscar un 

licor que feien ells a l’ermita. Va agradar molt i van preguntar pel seu nom, però com 

que no en tenia van pensar un i, mentre pensaven el secretari va dir en veu alta el que 

escrivia “Rata fiat” (“queda ratificat” en llatí). Així va néixer la ratafia.   
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Sot del Raurell, Montseny 

Coordenades GPS: 41.77871, 2.38331 

La font del Sot del Raurell o també coneguda popularment amb el nom de font de Sant 

Martí, per la seva proximitat a l’ermita de Sant Martí del Montseny, la podem trobar al 

punt quilomètric 18,35 de la carretera BV-5301 que serpenteja del poble del Montseny 

a coll Formic. Després de passar l’ermita a un parell de corbes a mà dreta trobem un 

petit espai per aparcar el cotxe, i un corriol amb una barana casolana descendeix per 

sota les torres elèctriques tot seguit ja escoltem brollar la font amb alegria.  

La font està emplaçada entre dos arbres immensos que sembla que l’abracin per no 

precipitar-se al buit. Possiblement és una de les fonts més perilloses per a recollir-hi 

aigua, ja que un petit descuit ens pot fer un bon ensurt sobre les bardisses! Tot i això 

moltes vegades hi ha gent amb garrafes recollint el seu preuat líquid. 

La font és d’obra rectangular on el gran broc fa de canalitzador d’una surgència 

pràcticament natural i fa abocar l’aigua a una pica senzilla feta per l’arrel de l’arbre que 

s’escolla per sota precipitant-se cap a la Tordera. 

La propera esglesiola romànica emblanquinada de Sant Marti del Montseny és de 

planta rectangular, composta per presbiteri i nau. A l’interior té un entaulament de 

fusta damunt l'antic enllosat. Presenta una espadanya petita i rústica, sobre la portada 

de mig punt de maó amb una petita motllura en tota l'extensió de la portada. 

 

 





SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA



Sant Esteve de Palautordera 

Municipi del Vallès Oriental de 10 km2 que limita amb Santa Maria de Palautordera al 

sud, Fogars de Montclús a l'est, i Sant Pere de Vilamajor a l'oest. Pel nord queda 

delimitat també per aquests dos darrers municipis. Els seus 2.600 habitants es 

concentren sobretot al voltant de la parròquia de Sant Esteve, tot i que hi ha una altre 

petit nucli poblacional més al nord, Santa Margarida, annexa a la carretera que 

ascendeix cap al Montseny.  

A l’extrem nord oriental del terme hi esta enclavat el Castell de Montclús, conegut 

popularment pel castell dels Moros, que fou construït entre els segles XI i XII. Al voltant 

del castell es van trobar restes d'un poblat ibèric. El castell protegia la via romana que 

anava de Sant Celoni al Montseny i que després va ser camí Ral. Està situat en un 

indret que segueix l'orografia d'un turó voltat d'espadats. L'escut d'armes dels 

Montclús, com a cognom, era negre amb la figura heràldica anomenada montflore de 

color blanc al mig. Constava de dos recintes, el sobirà i el jussà. El primer el formen la 

part residencial i de serveis del castell. El segon inclou els murs de protecció, amb les 

seves sageteres i merlets. 

Sant Esteve compta amb un paisatge agrícola i un ecosistema mediterrani amb 

diversos estats de transició. S’hi alteren boscos d’alzines i pins amb vasts camps oberts, 

i és destacable la presència de nombrosos recursos hídrics: un pantà, la Tordera, rieres, 

fonts, basses de regants, safareigs... També destaquen el torrent del Reguissol i la riera 

Vallmanya. Als torrents encara s’hi conserva bé el bosc de ribera en galeria, ben visible 

des de la plana. Vora el castell de Montclús, el bosc d’eucaliptus és una mostra de la 

important colonització d’aquesta espècie, perillosa per la seva combustibilitat. Són 

dignes d’esmentar els arbres monumentals de l’Alzina Dreta de Can Mainou i els tres 

lledoners centenaris de Can Moix, al nucli urbà. Hi ha un altre lledoner remarcable, el 

de Can Garballer, que és a tocar de la masia que duu el mateix nom. El lledoner 

sempre ha estat molt lligat al món rural (se n’obtenien eines per al camp) i n’hi havia 

un davant de cada casa important. També cal destacar els plàtans del Passeig de les 

Monges i les impressionants coníferes del llac del castell de Fluvià. 

Prop del lledoner de can Garballer i al costat de la porta de la masia, hi ha restes 

arqueològiques que corresponen a la part superior d’una columna romana del segle III 

a.C. 
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Font de Can Mir, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.707167, 2.431847 

Aquesta font, que la mainada l’anomenava font de Can Mir, és situada just a la dreta 

de la carretera del Montseny quan creua la riera de Vallmanya. Les cases del voltant 

són Can Fullaca, Can Preses Vell, però l’origen de la font és la mina de Can Moix. 

Antigament aquesta aigua anava a parar a un safareig que hi havia al poble on les 

dones anaven a rentar la roba.  

Per accedir a la font, cal que preneu la carretera del Montseny que travessa tota la 

població i, just abans d’arribar al carrer de la Font de Sant Antoni,  a ma dreta trobareu 

una petita pista de terra que passa pels darreres d’antics masos, entre corrals de 

pollastres i ànecs que de ben segur que us miraran atònits, perquè no sols passar ningú 

per allà. En seguida la pista es converteix en un corriol, i de sobte us trobareu en una 

zona d’aiguamolls amb joncs i ja sentireu el soroll de com brolla l’aigua de la mina, que 

és arranjada amb una teula per convertir el seu preuat líquid amb la font de Can Mir.    

Per un palanca feta artesanalment de troncs, podeu passar a l’altre costat de les 

maresmes i a tocar hi trobareu una resclosa per on l’aigua de la riera de Vallmanya 

s’escola a un gran bassal entre un prat ben ple d’ortigues. 
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Font dels Cinc Raigs, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.7100, 2.4345 

Font molt deixada i malmesa a escassos 100 metres de la font de Sant Antoni, prop del 

marge dret del riu de la Tordera. Per accedir-hi després de visitar la font de Sant Antoni 

cal continuar unes passes per un camí de terra que marxa en sentit nord-est i desviar-

nos a la dreta per un corriol descendent i fressat per l'aigua de les pluges que ens hi 

porta en pocs metres.  

La font és situada en un nínxol d'obra vista d’una fondària de 30 centímetres. Presidint 

la font un rètol verd molt desgastat deixa clar que la font no és potable, però encara 

algú ha pintat en lletres més grosses (i bastes) a sobre de tot el conjunt “no potable”. 

Uns anàlisis portats a terme els darrers anys i presentats a la revista La Sitja del Llop 

(Les fonts del Montseny: entre amenaces i oportunitats. Fernandez Martinez, Marcos) van 

donar com a resultant nivells de nitrats superiors a 50 mg/l. cosa que converteix les 

seves aigües en no potables. 

L'aigua brolla d'una cisterna rectangular, que sembla que antigament havia estat 

coberta (ara trencada), situada en el tram central del nínxol de la paret. D'aquesta 

cisterna surten ara quatre generosos raigs d'aigua, tot i que un està ja en molt mal 

estat, i el cinquè que dóna nom a la font tan sols es pot intuir on estava. L'aigua queia 

en un enreixat de ferro arran de terra per desaiguar a la Tordera pocs metres més 

avall. 

Hi ha una antiga dita que explica que l’antic propietari de la font tenia cinc fills, i per 

això en construir la font hi va fer els cinc brocs que van definir la font. Actualment, 

malgrat l’estat paupèrrim de la font el paratge encara té un encant romàntic..... 
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Font de Lourdes, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.724041, 2.422627 

Font molt amagada i poc coneguda situada al nord del nucli urbà, en una zona propera 

a coses noves a l’entorn de Can Vila i Can Bonamic. Per darrera d’aquestes cases hi ha 

un corriol que ressegueix de lluny el Tordera. En un punt indeterminat, un viarany molt 

desdibuixat baixa per aproximar-se a la zona de llera i allà mateix trobem la font de 

Lourdes. Antigament els nens del poble venien fins aquesta font per jugar, com altres 

de properes, de moment desaparegudes, com la font Ferrusa (més amunt de Can Net) 

i la font del Prat. 

Es tracta d’una font bosquerola molt maca, ben conservada malgrat la senzillesa de la 

deu. Del humil marge, entre pedres de riu, en surt un petit broc per on raja abundant 

aigua, sota d’un pedra que el sembla protegir, i un tros de teula que en fa una mena de 

cassoleta. L’entorn és protegit per pedres i llims. Quan hi arribeu, veureu que la font és 

sota d’una xarxa metàl·lica que algú ha posat a sobre (amb pedres per evitar que 

bolqui) potser per evitar que les fulles taponin el drenatge, potser per impedir que 

algun animal malmeti la font. Podeu retirar el xarxat per beure la seva freda aigua, i 

després reposar-lo a l’estat anterior. 
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Font del Pare Casals, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.704291, 2.434512 

La font esta situada a una placeta triangular que s’origina a la confluència del carrer 

Major amb la carretera del Montseny (BV-5301). L’espai queda lleugerament per sobre 

del carrer Tramuntana, protegint les caigudes per una barana sobre un muret de 

còdols de riu. Al mig de la placeta un sorral envoltat de bancs té com element central 

un monòlit prismàtic de pedra vertical tosca, amb una inscripció central amb la 

inscripció “A la memòria del Pare Casals” amb lletres en baix relleu. Al mig del pedró hi 

ha un senzill polsador per on brolla l’aigua quan el premem, i s’aboca a un bassal 

semicircular de pedra al terra. Tot i el pas de la carretera, el lloc és molt aprofitat pels 

jubilats que s’asseuen tranquil·lament als bancs per gaudir del sol hivernal i de la 

circulació dels veïns. 

La font és dedicada al pare Casals, que fou rector de la parròquia de Sant Esteve, i que 

va fer moltes donacions per a la millora del poble, entre les quals el terreny per poder 

fer el teatre, que també porta el seu nom en honor a la seva cessió.  
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Font de Sant Antoni, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.7097,2.4344 

Sens dubte la font més famosa de Sant Esteve, i de gran part de la contrada, a jutjar 

per la quantitat de gent que sempre hi és present per recollir-ne la seva aigua en gran 

quantitat de bidons. Tan és així que un rètol especifica el nombre màxim de cinc 

garrafes que es poden omplir per persona, per tal de no col·lapsar la font i permetre 

fer via a tothom. 

La font és situada al costat septentrional del poble de Sant Esteve de Palautordera, 

molt propera a la façana nord de la planta embotelladora “Aigua del Montseny”. Si 

circulem amb el cotxe per la carretera del Montseny BV-5301 després del nucli urbà, a 

ma dreta trobarem el carrer que porta el nom de Font de Sant Antoni i ens dirigeix 

directe a la planta embotelladora. Abans d’arribar a la planta, un caminet de terra 

entre alzines i galzerans ens aproparà a la font, que es situada al marge inferior, fàcil 

d’accedir per unes bones escales de pedra ben treballada.   

És una construcció d'obra arrebossada amb ciment adossada als murs de les escales, 

amb coberta inclinada. Dins de la construcció hi ha la mina, accessible frontalment, i 

per un costat una capelleta amb la imatge de Sant Antoni dins, tancada per una reixa 

de ferro forjat, amb la data 1891. Actualment l'aigua raja per una aixeta moderna 

sense cap interès situada damunt del broc original, que ara és eixut, i cau en un petit 

bassal de pedres ran de terra. Sembla ser que antigament hi havia no sols un sinó 

inclús dos brocs que menaven 

aigua de manera constant. Tot i 

la bellesa del lloc, el paratge es 

troba brut i descuidat, sobretot 

perquè hi ha gent que no es 

capaç de recollir les seves 

pròpies deixalles. A la dreta de 

la font hi ha un banc de toves 

ceràmiques on ens podríem 

asseure, si no fos perquè 

sempre es ple de garrafes 

esperant torn per ser omplertes. 

Que farà aquesta dèria d’alguns 

d’emmagatzemar tanta aigua en 

garrafes de plàstic i no gaudir de 

la font ni un sols instant?  
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Font de Sant Isidre, Sant Esteve de Palautordera 

Coordenades GPS: 41.725781, 2.424438 

Situada al nord del nucli urbà. A l’àmbit del veïnat de les Margarides, agafar a l’altre 

costat de la carretera BV-5301 el caminoi que va cap a Ca n’Auleda i després creua la 

Tordera. Quan ha plogut aquí la Tordera baixa ben plena i, malgrat el gual de formigó 

que hi ha i les pedres posades pels caminants, caldrà mullar-se els peus per passar a 

l’altre marge. Just a l’altre costat, el sot de l’Abeurador aboca al riu, i una pista el 

ressegueix amunt. Pugem i uns 85 metres a la nostra esquerra trobarem la font si ens 

endinsem unes passes dins del boscam.  

De l’obra de la font en resta poca cosa, i per l’estat que presenta dintre de pocs anys 

no en quedarà res. Una capelleta d’obra, amb coberta en timpà, ressalta una fornícula 

interior avui buida, però segur que és on hi havia la imatge de Sant Isidre. Encara es 

poden veure les pedretes que perimetrejaven la imatge. El fons blanc amb restes 

blaves semblen voler evocar temps millors. La base també tenia uns àmbits de 

prestatgeria, ara mig enfonsats, i suposem que a baix hi havia el broc, ara ja sense res, 

però a més tot el conjunt és descalçat per l’aigua que continua manant de forma 

desordenada, cosa que ens fa patir per la continuïtat del conjunt. Quan una gran pluja 

s’emporti tot això que en quedarà de la font de Sant Isidre, potser sols aquestes línies? 

 





SANT PERE
DE VILAMAJOR



Sant Pere de Vilamajor 

Municipi de la comarca del Vallès Oriental amb una població aproximada de 4.000 

habitants. També conegut com a Vilamajor (Vilamagore / Vilamaiore). El cap del 

municipi és la Força de Vilamajor. Limita al nord amb el poble del Montseny, al nord-

est amb Fogars de Montclús, a llevant amb Sant Esteve de Palautordera, a sud-est amb 

Santa Maria de Palautordera, a sud amb Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, i 

per ponent amb Cànoves i Samalús.  

Des del nucli urbà de Sant Antoni de Vilamajor neix la carretera local BP-5109 que 

porta en 1,5 km a Sant Pere de Vilamajor, fi de carretera. El municipi és travessat pel 

sender de petit recorregut de 18 km anomenat Sender del Pi Novell PR-C 139 que 

uneix el municipi amb el Pla de la Calma connectant els senders de gran recorregut GR 

97 i GR 5.  

El punt més alt del terme municipal és el turó del Samont (1272m), mentre que el punt 

més baix (255m) és on la riera de Vallserena entra al terme de Sant Antoni de 

Vilamajor. La part nord del terme, que forma part del massís del Montseny, és força 

muntanyosa i, a més del Samont, hi destaquen els següents turons: d'en Cuc (1225m), 

Pi Novell (1215m), la Moixa (1168m), La Cova (1101m), Palestrins (1060m), Sant Elies 

(1003m). Aquesta zona muntanyosa és poc poblada i ha predominat l'activitat 

econòmica de la ramadera i forestal, tot i que recentment ha despuntat el turisme. La 

part sud del terme és més plana i més poblada, on hi viu aproximadament el 90% de la 

població. En aquesta mart meridional l'activitat econòmica tradicional ha estat 

l'agricultura però ha cedit terreny als serveis i a la construcció. 

El terme de Sant Pere de Vilamajor té dues conques hidrogràfiques: a llevant la del riu 

Tordera, i a ponent  la del riu Mogent (Congost i després Besòs), on hi van a parar les 

rieres de Vilamajor, Vallserena i Brugueres.  

El terme municipal Vilamajor era un dels més extensos de la comarca a l'edat mitjana, 

d'aquí el seu nom. El 1599 s'independitzà la vila de Cardedeu retallant així la seva 

superfície. Al segle XIX s'independitzà el poble de Sant Antoni de Vilamajor 

(antigament conegut com a Vilanova de Vilamajor) juntament amb la parròquia de 

Sant Julià d'Alfou. Actualment el terme de 35 km2 està compost per dues parròquies: 

Sant Pere de Vilamajor i Santa Susanna de Vilamajor.  

Hi ha dos aplecs imprescindibles a l'agenda cultural de Sant Pere de Vilamajor: L'aplec 

de Sant Elies que se celebra cada 25 d'abril per a demanar pluja, i l'aplec de Santa 

Susanna on se celebra la festa major d'aquest veïnat cada 11 d'agost. 
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Font Borrell, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.724907, 2.380325 

Font Borrell és emplaçada a una important cruïlla de camins del nord de Sant Pere, en 

el límit natural entre els veïnats de les Canyes i el de Santa Susanna. Potser la forma 

més senzilla d’arribar-hi és prenent la pista de terra que porta fins a Sant Elies. Si veniu 

del nucli urbà de de Sant Pere preneu el camí de Sant Elies i cap a nord tota l’estona 

passant per Terra Blanca. Però també teniu la possibilitat de pujar des de Santa 

Margarita (al terme municipal de Sant Esteve de Palautordera) en ascensió per una 

pista asfaltada que travessa Refugis del Montseny i que us porta amb més facilitat al 

camí de Sant Esteve a l’alçada de Can Planell aproximadament.  

Font Borrell és situada al peu d’una paella de la pista de Sant Elies. Cap a ponent es 

deriva el camí que porta a El Cortés (on també podreu visitar la seva font). És fàcil de 

trobar-hi algun vilatà omplint garrafes amb la seva aigua, donat que és una de les fonts 

més coneguda de la contrada, i lloc habitual de parada en els aplecs. La deu d’aigua 

original de la font alimentava a parts iguals Can Surell i Can Planell, masos que hem 

trobat en la pujada. Fa uns anys, la font en la configuració original de 1968 va ser 

“modernitzada” en l’aspecte que ara podeu veure. Un llarg mur de pedres de riu 

rejuntades en ciment  conté les terres. Les pedres de riu varen ser portades fins aquí 

dalt, però entre d’elles hi podeu veure també pedra tosca pròpia del lloc.  

Per sobre podeu veure l’obra de la mina, i si l’obriu potser observar alguna 

salamandra, i també com ara l’aigua és partida en tres compartiments, entre la font, 

Can Surell i Can Planell. Un broc de metall aboca la seva aigua de manera asimètrica a 

un abeurador de pedra corregut paral·lel al muram. En aquest mur de pedres hi 

podreu trobar dues petites obertures en peces ceràmiques, potser per posar-hi els 

gotets? El paratge és ombrejat per un plataner que de ben segur creixerà molt més, 

aprofitant l’aigua que vessa de la font i que és origen del Sot del Borrell.  

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Can Terrer, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.733987, 2.388115 

La font de Can Terrer, també anomenada Seca de Can Terrer, es troba situada just a 

llevant del mas, en un profund sot quasi a tocar la casa. En mig del sot, ple d’esbarzers 

trobareu una petita paret de pedres, i d’entre elles, un forat amb doble teula que de 

ben segur deu rajar després de les pluges. 

Can Terrer, documentat des de 1264, havia estat un mas important, situat a la 

confluència del camí de Vilamajor a Santa Susanna amb el camí de baixada cap a 

Vallmanya i el Pla de Santa Margarida de Palautordera. Però les feines boscanes han 

anat de baixa, i els masos de més altitud com Can Terrer han acabat abandonats. Avui 

Can Terrer és un mas completament enrunat, del que en prou feina en queden en peu 

les parets mestres, sense cap sostre, amb la vista perduda a l’horitzó, com esperant el 

moment per desplomar-se a terra. 
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Font del Cortès, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.730888, 2.370556 

La font del Cortès està situada al costat mateix d’aquest esplèndid mas, avui habilitat 

com a casa rural. Per arribar fins aquí cal que des del nucli urbà de Sant Pere prengueu 

el camí de Sant Elies, i a l’alçada de font Borrell us desvieu pel camí de ponent, que 

després de passar per sota Roca Pastora us porta directe al Cortès. 

La font està emplaçada al llevant del mas, sota d’una immensa alzina, i en un replà que 

té unes vistes infinites cap a la vall de Vilamajor i tot el Vallès. Del mur que conté la 

muntanya en surt una gran canal de pedra que aboca gran quantitat d’aigua a una pica 

a mitja alçada, també pètria. Tot el conjunt és ple de verd, amb falgueres i molses 

arreu, inclús a la pròpia canal de l’aigua.  

Sobre de la canella hi ha un finestró amb porticó de fusta que si l’obriu us permetrà de 

veure la deu d’aigua original. El conjunt es complementa al seu costat per una gran 

bassa-safareig que s’alimenta de l’aigua de la font, amb una integració paisatgística 

que ressalta la bellesa de l’entorn. 
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Font de la Dàlia, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.683964, 2.388574 

Aquesta modesta font, que rep el nom del pas que baixa des de la plaça de l’església 

cap a l’aparcament central de la vila, és situada pràcticament al peu de la Torre Roja. 

És una font moderna, sense cap altre pretensió que donar-nos de beure quan pitgem 

el seu polsador.   

Annexa al mur de pedra, una fornícula de totxanes posades a sardinell, amb arc de 

mitja volta, contenen un pla de rajoles esmaltades blanc i negres (però que abans 

havien estat pintades en diagonal, mitja verda, mitja crema). Centrat trobem el 

modern polsador d’acer inoxidable del que brolla la seva aigua de xarxa cap a una pica 

semicircular configurada en totxanes posades de cantell.  

A l’altre costat de la font s’alcen grans murs de pedra, resta del que va quedar (després 

del terratrèmol de 1448) de les fortificacions que els comptes de Barcelona alçaren per 

construir el Castell de Vilamajor al segle XII, que li varen valer el sobrenom de “la 

Força”. Les pedres de coloració rogenca foren portades de les canteres del Pla de la 

Calma. 
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Font del Ferro, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.722573, 2.381225 

El conjunt de les fonts del Sofre, Tosca i del Ferro es troben totes molt properes, i totes 

tres són d’aigua ferruginosa car travessen els jaciment de ferro de Plansaparera, un 

petit turó de 761 metres d’altitud aferrat al turó de Sant Elies. 

La preciosa font natural del Ferro és la situada més al sud del conjunt d’aquestes tres 

fonts ferroses. Tal i com explica l’Higini Herrero “La seva espectacularitat podria amb 

ple dret reivindicar el títol de “font més emblemàtica de Vilamajor” però va cedir 

l’honor a font Ferrusa”. Font Ferrusa va ser la gran font ferruginosa de Vilamajor, però 

quan es va construir la urbanització Refugis del Montseny va ser destruïda. Amb ella es 

van perdre les poesies, les fontades i les visites. Si voleu combatre l’anèmia, com ho 

feien abans les àvies anant a buscar l’aigua de la font Ferrusa pels més petits de la 

casa, ara cal que prengueu l’aigua amb el gust, color i olor forta que surt natural de la 

font del Ferro. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font dels Lledoners, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.683879, 2.389395 

Font urbana de Sant Pere, situada al carrer homònim que rep el nom d’uns grans 

lledoners que són a tocar la riera de Vilamajor. Aquests gran arbres fa un temps que es 

van esquinçar degut al pes del seu gran brancam, però a hores d’ara encara rebroten 

donant una merescuda ombra  ala font a l’estiu.  

La font és situada a una plataforma pavimentada uns dos metres més avall del carrer, 

quan aquest és proper al pont que salva la riera. Si accedeix per unes escales que ens 

porten fins aquest espai a mena de balcó sobre la riera, i amb una magnífica vista a 

l’altre costat de l’església de Sant Pere i de la Torre Roja, l’antiga torre mestre del 

castell dels comptes de Barcelona, que després del terratrèmol de 1448 va esdevenir 

campanar.  

La font presideix l’espai. Sobre el broc, una làpida de pedra repujada, porta el nom de 

la font escrit amb A, en català no normatiu, font dels Lladoners, i la data de 1959. 

L’aigua vessa a una pica de pedra rectangular que és encastada en voladiu al gruixut 

muram del carrer. Un mur en pedres de riu ben rejuntades acompanya l’estada, i al 

costat de la riera unes senzilles baranes metàl·liques i una bancs d’obra acaben aquest 

espai de repòs, sols trencat per les campanes que sonen amb força des del campanar.   

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Mas Joan, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.741954, 2.390822 

Font situada a la parròquia de Santa Susana, al nord de Sant Pere de Vilamajor, on els 

veïns tenen més relació amb el proper nucli del Montseny que no pas amb Sant Pere. 

Mas Joan és una de les cases més properes a l’ermita de Santa Susana. La casa està 

situada a ponent de l’església, unes feixes més amunt de l’ermita, i la font de Mas Joan 

encara una mica més amunt i més a l’oest, tot i que des de la font es veu la casa i 

l’ermita mirant muntanya avall.  

L’aigua prové d’una mina situada uns camps d’herba superiors i es portada en 

conducció fins al broc metàl·lic de la font que alimenta directament una gran bassa 

circular sempre coberta de verdet, tal com si fos una mirall verd. La bassa ha perdut els 

principals usos agrícoles perquè la casa és propietat de la Diputació, i ara allotja els 

masovers del Polell.  

Antigament Mas Joan es convertia l’onze d’agost en fonda per un dia per als 

vilamajorencs que pujaven a celebrar l’aplec de Santa Susana.  

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Monner, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.711207, 2.384680 

També escrita com Munné, aquest boscana font és a tocar la llera de la part mitja de la 

riera de Vilamajor. Podeu arribar-hi des de Can Mongol o des de Terra Blanca. En tots 

dos casos heu de sortir de Sant Pere de Vilamajor pel camí de Sant Elies cap al nord. 

Quan arribeu a El Collet podeu optar per anar pel fons de la vall cap al veïnat de les 

Canyes i arribar a Can Mongol. O continuar ascendent pel camí de Sant Elies fins a 

Terra Blanca, un espai fàcilment identificable pel seu nom; el terreny és una llengua de 

naturalesa granítica que destaca enmig de la pissarra de la resta del terme.  

Can Mogol i Terra Blanca estan units per un sender que creua la torrentera. Just a la 

riera de Vallmajor cal que la remunteu pel seu marge de ponent, on ja apreciareu un 

vairany on es possible que us mulleu una mica els peus. Uns 50 metres més amunt, a 

l’altre costat de la llera podreu gaudir de l’aigua de la font Monner. 

En aquest espai la riera queda bastant encaixada pel talús rocallós. Entre aquesta 

rocalla veiem, no un ni dos, sinó fins a tres brocs per on raja alegrament aigua. Tota la 

paret és folrada de molsa, i regalima aigua arreu que es fon a la riera. Els broc són de 

diferents mesures i formes, i desalineats, el lloc es poc monumental, però l’encant dels 

paratges verges, d’aquells llocs on encara ningú hi arriba en cotxe en garrafes de 

plàstic per emportar-se l’aigua.  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de les Planes, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.736947, 2.373754 

Malgrat el nom, la font de les Planes no està situat a cap lloc on puguem identificar 

amb una zona plana, sinó que el nom prové del mas que hi havia més proper, les 

Planes del Cortès, avui tan sols runes en mig de la muntanya.  

Per arribar fins a la font hem d’agafar el camí que puja des de Sant Pere fins al turó de 

la Cova (1091m.) però no per llevant sinó el de ponent, pel costat del Cortès. Pujant 

per aquest camí abans haurem passat proper per la font Roja. Quan el camí fa un gual i 

creua l’aigua que baixa del Sot dels Espatllats, just estarem sota la font de les Planes. 

La font es troba uns tres metres per sobre del camí. Cal enfilar-se entre els esbarzers 

per poder accedir a un petit replà de la muntanya, i allà trobarem la font. És fàcil de 

trobar perquè davant encara romanen les restes d’una bassa circular d’uns 3 metres 

de diàmetre, que devia acumular l’aigua per al reg, quan els estadants del mas les 

Planes del Cortès encara treballaven la muntanya. Avui en dia la bassa es plena 

d’esbarzers i algun arbre que de ben segur creixerà fort i gran, ja que malgrat que 

l’aigua de la font es esporàdica, no és difícil de veure rajar. Del mur de pedres 

embardissades podem reconèixer el petit broc de ferro ran de terra, mig trencat, però 

encara funcionant. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Polell, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS:    41.73927, 2.39179 

El Polell és un antic mas del veïnat de Santa Susanna de Sant Pere de Vilamajor, a sols 300 

metres, descendint per una corriolet boscà, de l’esglesiola romànica de Santa Susanna. 

Actualment el Polell és un alberg de la Diputació de Barcelona, que ha acondiciant el mas i 

l’entorn, convertint-lo en un equipament sostenible dotat d’energia solar. Davant del mas, un 

jardí arbori en plataformes de murets de pedres, en separa del camí tradicional del nucli de 

Sant Pere a l’esglesiola de Santa Susanna. 

La forma més senzilla d’arribar al Polell en cotxe és des de la carretera de Palautordera a coll 

Formic, al revolt de Can Vila prendre la pista que porta al càmping les Piscines, i després 

d’aproximadament de 5 quilòmetres d’ascensió i passar per diversos masos arribar al Polell.  

Un opció més caminadora per fer a peu quasi 14 quilòmetres la teniu deixant el cotxe al centre 

de Sant Pere de Vilamajor i agafar la pista de Sant Elies que, a l’arribar al collet de les artigues 

de Can Ferrer, continua indicada sense pèrdua cap a Sana Susanna; si a més aprofiteu de fer 

l’excursió el 11 d’agost, dia de l’Aplec de Santa Susanna, podreu gaudir d’una veritable reunió 

veïnal, i de l’únic dia que s’oficia missa i toca la campana de l’esglesiola. 

La font (amb el corresponent placa amb el rètol d’aigua no potabilitzada) es troba just al costat 

de la casa. Un mur de pedra ben rejuntada de poc més d’un metre d’alçada conté el broc 

d’acer sense volar, tallat a ran de la pedra. A sobre del broc hi ha quatre pedres rectangulars 

diferents a la resta. Quan la Diputació de Barcelona va adquirir el mas al 1983, va arranjar la 

font i va posar una placa de pissarra aquí on ara hi ha les quatre pedres amb la llegenda “Font 

Nova del Pollell, aigua fresca i bona”. Sembla que un dirigent va patir que algun excursionista 

decidís beure de l’aigua “fresca i bona” (tot i el rètol d’aigua no potabilitzada) i va decidir 

arrancar la placa de pissarra i serrar el broc. Que trist..... 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Roja, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.732863, 2.375105 

Un altra natural font ferruginosa, que trobarem sota el Pla de Vilardell, al nord del turó 

de Sant Elies. Per arribar a aquesta font, hem de prendre el camí que va cap al Cortés, 

però abans d’arribar al mas, quan passem per sota Roca Pastora, desviar-nos per la 

pista que continua a nord, cap al turó de la Cova. En una de les paelles que fa el camí 

en l’ascensió surt un caminoi cap a llevant. Ho reconeixereu perquè per sobre hi ha 

una gran plantació d’avet de Douglas, altrament dit pi d'Oregon, espècies nativa de 

l'oest d’Amèrica del nord plantada aquí per la seva gran producció de fusta, ja que és 

un arbre que creix molt. En el moment de la nostra visita els avets ja tenien un gran 

port, però potser quan hi aneu vosaltres ja estaran tallats, perquè recordem que 

aquests arbres han estat plantats aquí per ser recol·lectats (tallats), ens agradi o no. De 

tota manera, entre les alzines muntanya avall ja es comença a veure plançons de 

Douglas arreu, qui sap si dintre d’uns decennis serà una espècie habitual del 

Montseny? 

Al final del caminoi trobareu un gran toll d’aigua vermellosa, que és l’origen del nom 

de la font Roja. El vermell procedeix evidentment de les betes ferruginoses que també 

trobem aquí, com també trobarem sota el turó Saparera. La font és un biot natural, un 

sorgir aigua continu de la muntanya, sense cap placa ni reconeixement.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Roure, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.678062, 2.381476 

La font és situada molt a prop de l’anomenat Roure Gros, emplaçada a la part sud-occidental 

del terme municipal de Sant Pere. Podeu arribar-hi fàcilment des de la carretera local BP-5107, 

de Sant Antoni de Vilamajor a Cànoves on, abans del pont que creua la riera, a l’alçada de Can 

Safont s’inicia una caminet terrer que en direcció nord, i ens tan sols 300 metres ens porta a 

aquest majestuós roure centenari. Des del Roure Gros, un senderó estret i costerut baixa en 

direcció sud fins a la bassa que és al peu de la font.  

La mina de la font és en un nínxol del mur de contenció de terres. Al fons de la paret de la 

mina, en grafia senzilla, i de color blau hi trobem el poema: 

Racó tranquil, 

racó guarnit de molsa, 

racó dels arbres vells mig desmaiats. 

La font que hi veig té una naixença dolça. 

 

El poema està signat, però nosaltres no hem estat capaços de identificat l’autor degut al mal 

estat de la pintura.  

Sota de la mina, i en una paret tota recoberta de molsa, té el petit broc d’acer d’on brolla 

l’aigua que va a parar a un desguàs quadrat a terra, i d’aquí a la propera bassa. La bassa és 

àmplia i generosa, plena de capgrossos, i segurament al vespre hi podreu sentir cantar les 

granotes. El bardissar del costat del talús s’aboca sobre l’aigua estancada, sabedora que aquí 

l’home no hi arribarà amb l’esbrossadora, mentre que les acàcies del lloc perfumen l’ambient a 

la primavera. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Sofre, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.723669, 2.380952 

El conjunt de les fonts del Sofre, Tosca i del Ferro es troben totes molt properes, i totes 

tres són d’aigua ferruginosa car travessen els jaciment de ferro de Plansaparera.  Les 

tres es troben a la soleia de la muntanya, relativament properes a font Borrell. 

Tot i el nom aquesta font no té sofre, sinó que va ser batejada així per les taques 

rogenques de la paret on neix. Es tracta d’una mina d’aigua, però no queda clar si els 

que varen fer la mina buscaven aquest apreciat líquid o potser el metall de ferro. Per 

sobre de la font, en direcció font Borrell, podem trobar restes d’una antiga canalització 

ceràmica que els senglars han anat desenterrant en la seva fal·lera per llaurar la terra  

en busca dels glans de les alzines. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Terrer, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.73328, 2.38984 

La font Terrer (no confondre amb la de Can Terrer) es troba situada 200 metres al sud-

oest del mas avui completament enrunat de Can Terrer. La font es troba sense pèrdua 

a peu de la pista que ascendeix des de la gran casa de Vallmanya a Can Terrer.  

Es tracta d’una històrica font que havia estat condicionada per la Diputació però que 

avui en dia presenta un estat un pel abandonat. Des del camí unes escales 

acompanyades per una barana de fusta ens porten fins a una plataforma superior. 

Aquí un mur de pedra ben escairada (similar a la font del Polell) condiciona una placeta 

amb dos bancs de fusta frontal al muram, mirant al tub en colze per on hauria de rajar 

l’aigua de la font (nosaltres no l’hem vist brollar). Les alzines de l’entorn, les falgueres, 

les heures i el bardissar ens indiquen que en d’altres moments deu haver-hi aigua en 

quantitat apreciable.  

Sobre de la font hi ha una gran bassa circular de pedra, que quan nosaltres hi hem 

estat es presentava plena d’aigua verdosa fins dalt de tot, d’un verd brillant, ple de 

vida.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Tosca, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.723004, 2.381070 

El conjunt de les fonts del Sofre, Tosca i del Ferro es troben totes molt properes, i totes 

tres són d’aigua ferruginosa car travessen els jaciment de ferro de Plansaparera.   

La font Tosca es troba entre la del >Sofre i la del Ferro. En aquesta font encara es pot 

observar la construcció de la mina feta per la ma de l’home en busca dels bens que la 

muntanya amaga. Si ens hi fixem bé dins encara podem trobar els puntuals de fusta 

abatuts dins de l’aigua. La mina és petita, d’escassos dos metres de profunditat, i recull 

gota a gota l’aigua d’una petita beta, en un àmbit de pluja constant, molt humit. Fora 

de la mina, com que el terreny és molt pla, l’aigua s’acumula en un gran basalt 

vermellós, que contrasta amb la sequedat de l’entorn que mira a soleia. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Trèmol, Sant Pere de Vilamajor 

Coordenades GPS: 41.746370, 2.379564 

Font situada a l’extrem nord del terme municipal de Sant Pere, prop de la pista que 

porta del Samont al Turó de la Cova. És una font molt amagada, difícil de trobar, i que 

no és a peu de pista, sinó a un viaró mig perdut que surt d’una de les corbes tancades 

de a pujada. Camineu per aquest viaró uns 80-100 metres i al marge dret de la 

muntanya, uns dos metres més amunt trobareu la mina original de font del Trèmol. 

Podeu veure que ara hi ha una teula que canalitza l’aigua cap a un tub cap alguna 

masia relativament propera. El lloc és molt humitós, i la mina, encara que petita, té 

l’encant dels elements naturals que ens sorprenen gratament i ens ofereixen el preuat 

líquid necessari per la vida. 

 





TAGAMANENT



Tagamanent 

Tagamanent és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, situat a ponent del parc 

natural del Montseny. Limita amb els termes d'Aiguafreda a nord, Montseny a est, 

Cànoves i Samalús a sud-est, Figaró-Montmany a sud, i els municipis osonencs de Sant 

Martí de Centelles a ponent i el Brull al nord-oest.  

El seu extens terme municipal de 43 km2 sols és habitat per 320 vilatans, repartits 

entre els nuclis de l’Avencó, Santa Eugènia de Congost i la Pedralba principalment. La 

població del terme sempre ha estat escassa. Els primers registres de població li 

adjudicaren 329 habitants l'any 1719, que augmentaren a 518 el 1857, màxima fita 

demogràfica. A partir del segle XX, la tendència al despoblament del municipi, allunyat 

dels principals pols industrials de la comarca, fou contínua, fins a davallar a sols 132 

habitants el 1981. Durant l'última dècada del segle XX, l'auge del fenomen turístic i la 

construcció d'urbanitzacions comportà una lleu recuperació del cens.  

El caràcter muntanyós i trencat del terme el fa poc apte per a les activitats del camp, 

que es limiten al conreu d'unes poques hectàrees i la cria d'alguns caps de bestiar boví. 

En contraposició, la superfície forestal del terme, poblat de pins, alzines i també alguns 

roures i faigs, és molt extensa. El pasturatge hi havia estat molt estès gràcies a les 

amples planures de la part alta del terme. L'única activitat industrial és la producció de 

materials de pedra destinats al sector de la construcció. Diverses empreses exploten 

unes pedreres de gres vermell i llicorella. Hi ha antics meners de ferro a la vall de 

Picamena, antigament explotats, i altres de coure al bosc de Can Vila de la Riba, als 

sots de l'Afrau d'en Coll i de l'Afrau de Roca de Corbs; igualment s'extreia plom prop de 

la Figuera, a la Roca de Caçà i al sot de l'Afrau. Les petites explotacions mineres de 

fluorita i baritina foren tancades. Al terme s'hi ha desenvolupat força el comerç i els 

serveis, que han esdevingut la principal font d'ingressos gràcies a l'auge del turisme i a 

la instal·lació de segones residències, que produeixen un augment considerable de la 

població durant les vacances estivals. 

Les ermites romàniques de Santa Maria de Tagamanent (al cim del turó homònim) i 

Sant Cebrià de la Mora, son dos visites imprescindibles pet conèixer aquest bell poble. 
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Font de l’Agustí, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.751775, 2.304457 

L’Agustí és un mas situat proper al collet de Sant Martí, forma part del Parc Etnològic 

de la Calma, conjuntament amb el Bellver i el Turó de Tagamanent. Actualment és una 

casa museu en que es pot gaudir d'una acurada restauració arquitectònica i una 

recopilació de material d'època que ens permet fer un veritable viatge en el temps per 

experimentar com era un dia qualsevol en la vida d’una gran família de la Calma. Al 

llarg de la visita podrem contemplar els objectes de l'època i gaudir de les músiques, 

les olors i les imatges que acompanyaven un dia qualsevol a ca l'Agustí, submergint-

nos d'aquesta manera en la vida quotidiana d'una família pagesa de muntanya.  

La font de l’Agustí és 100 metres a nord-oest del mas. Situada a un els marges de les 

feixes esglaonades del mas, resseguint la Soleia del Passarell, i omplint un dels 

reguerots que alimenta el Sot del Purgatori.  Centrat al mur de pedres de junta oberta 

del marge,  un gran nínxol d’arc de mig punt, amb pedres molt ben treballades i millor 

col·locades amaga la capelleta d’on brolla la font de l’Agustí. Dins tot és verdor i 

humitat i la vegetació ho encatifa a vessar. Una mica més baix l’aigua de la font 

s’aprofitava per un gran safareig, en una configuració molt semblant a la de la propera 

font del Bellver, dos per dos metres amb carreus de pedra ben tallats i lloses per a 

rentar la roba al marge llarg que s’obre el sot, aprofitant el costat més baix de la 

construcció. 

El mas es remunta al segle XV, quan el cognom Agustí apareix documentat al fogatge 

de 1497. La masia va experimentar ampliacions i modificacions durant segles, però les 

reformes més importants es van fer al segle XVII quan van donar lloc a l’estructura 

actual de la casa, coincident quan la família Agustí es trobava en la seva època de 

màxim apogeu econòmic.  Després d’estar en ple rendiment durant fins al segle XIX, el 

mas iniciarà una irreversible davallada econòmica a inicis del XX i malauradament  

abandonat pocs anys desprès de la Guerra Civil. 
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Font Amargosa, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.7620, 2.2654 

La font Amargosa està situada a la vall de l’Avencó, al límit septentrional del terme 

municipal de Tagamanent. S’hi accedeix des del poble d’Aiguafreda, per un camí que 

va pel marge esquerre de la riera de l’Avencó (que marca la delimitació dels dos 

termes municipals). Passada la primera pista a la dreta que puja cap als masos 

Montcau de Dalt i Montcau de Baix, continuem pel carrer i prendrem la segona pista 

de terra que ascendeix per la serra de Planelles. Quan portem 600 metres caminant 

per l’ample pista, i just a una corba a dreta, veurem que surt un corriolet que s’endinsa 

al bosc. El resseguim, està indicat com el GR 5. L’ascensió és bastant vertical, fins que 

arribem a un petit replà que popularment rep el nom dels Hortals. El GR continua 

pujant, però a la nostra esquerra un viarany planeja fins a portar-nos a la font. Davant 

de la font una magnífica vista de la vall, i al fons de l’església romànica de Sant 

Salvador de l’Avencó.  

L’obra de la font està encastada a la muntanya, entre dos murs perpendiculars a 

aquesta per tal de poder arribar fins al broc. A sobre hi ha l’accés a la mina original, 

amb una gran porta metàl·lica tancada amb cadenat, que quan hi he hem anat 

nosaltres estava pintada de color groc. Un del murs gira en angle recte per contenir les 

terres, i incorpora també un banc de pedra corregut. L’entorn roman en estat deixat i 

les bardisses comencen a fer difícil l’accés a la font.  
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Font de la Barraca Picapedra, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.73518, 2.26946 

Font situada al costat mateix de la Barraca Picapedra. Per sobre de la C-17, a tocar la 

Baga de la Casa Nova, hi havia un antic jaciment d’explotació, anomenada Pedrera 

Roja, on la família Vila hi feien voravies i llambordes de pedra vermella. En Jacint i en 

Roger de Can Pere Torn del Serrat, tots dos germans de la família Vila Torn de 

Tagamanent varen construir aquesta barraca al 1919 per aixoplugar-se. L’explotació de 

la pedrera va durar fins 1936.  

Fa poc temps l’entorn ha estat arranjat en el marc d ela recuperació de les pedreres 

del congost. La font és una artística aixeta amb un esquirol metàl·lic entre el muram de 

pedres apilades, que sembla ser coronat per una capelleta laica de pedra vermella. 

L’aigua es conduïda des d’un amina sot amunt per una mànega, de igual manera que la 

moderna font de la Casa Nova de Can Pere Torn, que trobem ben propera.  
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Font del Bellit, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.762767, 2.308221 

El Bellit és un històric mas de Tagamanent situat a 1200 metres a ponent del camí de la 

Calma. Si pot accedir des d’aquest camí històric just al passar pel lloc anomenat pla de 

la Llacuna, o també pujant des d’Aiguafreda pel camí de les pedreres de l’Avencó, una 

pista que va resseguint els plecs de la carena del Bellit amb vistes impressionats a sud 

cap al cim del turó de Tagamanent. Es tracta d’una masia dominant tota la carena i la 

vall, de traça rectangular, amb planta baixa, pis i golfes, i coberta a dos aigües (a nord-

oest i a sud-est). Al tester sud-oest, que mira cap a Santa Maria de Tagamanent, 

disposa d’una bonica galeria amb arcs de mig punt. Annex al tester oposat, el més al 

nord la masia disposa d’un profund pou que proveeix d’aigua al mas. 

La font del Bellit es trobava a peu del camí cap al casal, just 100 metres abans 

d’arribar-hi. Avui en dia de la font sols en resta la mina, de la que podreu veure com en 

surt una manguera. En un dels murs de les feixes, s’obre la mina formant un quadrat 

de poc més de mig metre de costat amb pedres del lloc i com a portell una planxa de 

ferro. L’aigua si acumula de manera generosa, a pesar de l’estat descuidat actual. 
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Font de Bellver, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.747547, 2.305174 

El Bellver és un mas situat proper al collet de Sant Martí, una edificació que es remunta 

al segle XI, tot i que l’estructura actual és fruit d’ampliacions i de la reconstrucció 

posterior al terratrèmol de 1448, que va deixar la primitiva obra en estat ruïnós. 

Actualment el Bellver forma part del Parc Etnològic de la Calma, conjuntament amb 

l’Agustí i el Turó de Tagamanent, i és un restaurant amb bons productes de proximitat, 

alhora que una construcció totalment autònoma, on l'aigua és de recollida pluvial, la 

llum generada amb plaques solars, i la calefacció amb  la llenya dels boscos propers. 

La font del Bellver és situada a 100 metres a llevant del mas, just sota la feixa que 

podeu veure tancada amb estaques de fusta. La font és origen del sot de les Hortes, 

que aigües avall passarà per Vallcàrquera i al Figaró arriba al Congost. La mina original 

està encastada dins del marge, ara tancada per una porta metàl·lica i protegida per 

una coberta a doble vessant amb pedra local. Sobre la porta es distingeixen gravades a 

les pedres superiors dues dates a mode de fris clàssic, una de 1972, i més amunt una 

de 1838, que podria ser la data original de la font. Just davant de la mina, una bassa 

rectangular d’aproximadament tres per dos metres amb carreus de pedra ben tallats, 

recull l’aigua que una bella canal de pedra aboca de la mina a aquest safareig. Les 

lloses per a rentar la roba es troben a tot el marge llarg que és sobre el sot, aprofitant 

que és el costat més baix de la construcció.  

Les postes de sol des de la font, des del propi mas del Bellver, o des del proper turó de 

Tagamanent són d’una bellesa difícil d’expressar, potser per això és té constància que 

des de l’època dels ibers aquest lloc fou habitat.  
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Font de Can Figuera, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.77359, 2.3259 

Font que rep el nom del mas de Can Figuera, situat al nord del terme municipal de 

Tagamanent, molt proper al Pla del Cafè. La font es troba situada a l’entrada de la 

masoveria just al lloc on el camí que prové de la propera pista de la Calma s’ajunta 

amb el camí que ve del Bellit. No confondre aquesta deu d’aigua amb la font de la 

Figuera corresponent a la vegada al famós casal de la Figuera, situat també a 

Tagamanent però a cota més baixa de la Calma. 

Del muram de pedres roges que sosté el bancal en surt un tub molt finet per on raja de 

manera continuada l’aigua. Sembla que l’aigua era acumulada a una gran bassa més o 

menys quadrada, que avui es oculta per l’esbarzeram i terraplenada en gran part. 

L’aigua que brolla sense aturador va a parar a un poc estètic cubell de plàstic, i per un 

sistema de tubs es va desplaçant a altres cubells reaprofitats, encara que sense un 

sentit aparent. 

La font està en aquest estat tant degradat a imitació de la conservació del mas, també 

en estat molt precari, amb els vidres de les finestres trencats, i  portes que s’aguanten 

a dures penes. Podem trobar un dintell a la façana principal a sud-oest amb la data 

1740 i un altre amb JG + 1902. A la façana que trobem a sud-est també hi ha uns 

inscripció a la pedra, de difícil lectura, en que sembla destacar les inicials FP GHO FI, 

encara que potser posi altra cosa; en canvi queda clar la data 1797. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de la Casanova del Bellit, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.755849, 2.328199 

La Casanova del Bellit, que realment és un corral, és establerta al llevant del camí de la 

Calma (per on passa el GR 5), a uns dos quilòmetres del mas Bellit, que és situat a 

l’altre costat del camí, a ponent de la carena. Es tracta d’un senzill edifici rectangular 

de tres parets i dos pilars centrals de pedra, amb un bon embigat de fusta. Davant del 

corral, i amb una superfície similar també hi ha un tancat a cel obert. En el moment de 

redactar aquestes línies el corral funciona dignament. 

La font de la Casanova del Bellit es troba emplaçada cent metres més avall del corral, 

en direcció llevant, just a l’inici d’un dels barrancs que alimenten el Sot de la Blada, que 

més avall es converteix en la riera de Vallforners.  

Es tracta d’un font amb una bona construcció de pedra al frontal i a banda i banda del 

broc. Els dos murs que acompanyen la deu s’obren cap al sot en forma de banc, el de 

costat nord amb un respatller també de pedra. El frontal és un mur de roca local ben 

rejuntat de forma prismàtica amb un arc de mig punt a mode de senzill timpà romà.  El 

broc és un tub d’acer que raja a un pam de terra a una pica que recull l’aigua i que té 

una reixa per evitar que quedi obstruïda per rocs. Entre els dos bancs hi ha un enllosat 

de pedra plana en bones condicions.  
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Font del Clot, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.78865, 2.30936 

El Clot és un mas situat al veïnat de la Mora, una de les poques cases que queden (i 

segurament la darrera habitada) a la parròquia de Sant Cebrià de la Móra. Si accedeix 

en cotxe des de la pista de l’Avencó fins al pont de Picamena i després pujada per la 

serra homònima fins al Clot. També podeu anar-hi a peu des del Brull pel Pla de la 

Calma, baixant per la pista que porta a Sant Cebrià de la Mora, església d'estil romànic, 

anterior al 900 (i passant primer prop de la font de Santa Joaquima de Vedruna). 

Actualment al Clot treballen la llana en tot el seu procés, rentant, pentinant les seves 

fibres, tenyint i finalitzant amb peces úniques amb la tècnica del feltre, teixit que no 

consta d’ordid i trama. Podeu trobar gorres, bufandes, peücs.... 

La font del Clot es troba al nord del mas, a una cota bastant inferior, al fons del Sot de 

la font d’en Crua. Si pot arribar des d’un corriol molt emboscat que surt de les feixes 

més septentrionals del Clot. La font costa de trobar perquè és plena d’esbarzers, car ha 

perdut la seva missió original de donar aigua fresca pel mas i per rentar la roba, ja que 

pocs metres més a baix podeu veure un magnífic safareig que aprofitava l’aigua 

sobrant de la font. Fins als anys 70 del segle XX la pista actual era inexistent, i el camí 

cap el Clot just passava per la font, de manera que sempre estava en perfecte estat de 

conservació. 

Es tracta d’una estructura de pedra ben treballada adossada al talús de la muntanya, 

amb una obertura superior per on podem veure la deu original d’aigua de la font. 

Aquesta obertura era tancada per un porticó de fusta avui trencat que encara porta 

alguna inscripció però de difícil lectura. Sobre del dintell hi havia pintada la senyera, 

avui també en molt malt estat. A la dreta de l’estructura hi ha una pedra amb dues 

dates inscrites una sobre de l’altre: “1925, 1952”, segurament dates originals i de 

reconstrucció de la font. L’aigua de la mina sortia per un bon broc d’acer i s’abocava a 

una pica correguda de pedra. A la dreta d’aquesta hi ha una nova pica de pedra. I 

després l’aigua era conduïda fins al safareig una mica més avall. Us imagineu rentar la 

roba amb l’immens paisatge de la vall de Picamena de fons? 
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Font de la Coveta, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.742455, 2.268539 

Dins el Folló, antic mas ara reconvertit en hostatgeria rural, podeu trobar un panell 

ceràmic on aquesta font apareix amb el nom de Cubeta. La font es troba prop d’una 

corba molt tancada del carrer que precisament porta el nom de la font, just obrint-se 

sobre el sot de la Pedralba. 

La font és situada sota d’un pany escarpat de la muntanya, on en una petita cova 

podeu apreciar la mina original. Una gran alzina sobre el marge ombreja tot l’entorn, 

que és ple d’heura i molsa.  Al peu, un sòcol d’obra serveix de banc tot i que moltes 

vegades és humit, on en la part central esta encastat un broc de ferro a un pam de 

terra. L’aigua vessa a una pica quadrada de pedra al terra, que desaigua més enllà al 

sot.  

Bevent l’aigua de la font podeu veure al fons del sot la Pedralba, una casa forta 

documentada el 1178, obra declarada bé cultural d'interès nacional. La casa original 

fou refeta el segle XV i ampliada el XVIII. L'edifici està format per dos cossos adossats 

clarament diferenciats corresponents a aquestes diferents èpoques. La part antiga té 

un portal a llevant, la paret nord no té obertures, però si filades de carreus. Aquesta 

part és la que correspon a la domus i casa forta. Té un cos semicircular afegit amb la 

data 1786 en una finestra. La part oest, que sembla datar del segle XVII, té un portal al 

nord, amb barri i la façana arrebossada. L'interior es troba molt malmès, de forma que 

tan sols es poden destacar les restes d'una capella. L'efecte exterior de la casa és molt 

bo, on es pot destacar un escut dels Bru de Fiveller.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de doña Eulàlia, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.738499, 2.272176 (aproximadament) 

Al voltant del Folló, allotjament de turisme rural habilitat a una masia construïda al 

segle XII, amb el seu restaurant i les classes de cuina de la Mercè Brunés, hi havia 

referenciades a una majòlica ceràmica fins a sis fonts: Freda, del Colador, de don 

Felipe, de Sant Joan, del Pi, del Pou, a més dels Degotalls.  Tot i això no hi ha la font de 

doña Eulàlia, que és ubicada al camí cap a la font de Sant Joan, i molt més amunt cap al 

turó de Tagamanent. La situació de la font ens fa sospitar que potser es tractaria de la 

font de la Vinya, tot i que els del Folló en diuen de doña Eulàlia. 

La font de doña Eulàlia és a poc més de 200 metres del Folló, a peu de camí, on ran de 

terra podeu apreciar un petit muram de pedra amb un senzill broc que aboca la seva 

aigua directament al basalt que es forma al seu peu. Proper hi ha una arqueta on és 

possible que l’aigua sigui canalitzada cap a la masia. 
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Font d’en Vinyes, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.793234, 2.291803 

Font situada a la llera de la riera del Pujol, que delimita els termes municipals de 

Tagamanent d’Aiguafreda, tot i que s’hi accedeix des d’aquest darrer municipi. És una 

font molt coneguda i apreciada arreu de la comarca, i molta gent carrega grans bidons 

d’aigua que brolla generosament del seu broc per emportar-se cap a casa.  

Es troba situada aproximadament un quilòmetre més amunt passat la Casanova de 

Sant Miquel, refugi de la Diputació. 300 metres abans d’arribar a la font podem gaudir 

del Gorg de l’Olla, un lloc on moltes generacions de joves aiguafredencs s’han banyat a 

la riera del Pujol. 

Des del camí us serà fàcil reconèixer on és situada la font perquè hi ha dos grans verns, 

arbres de magnífica corpulència que de ben segur que fa molts anys beuen de l’aigua 

de la font.   

Antigament el naixement de la deu era una mica més amunt d’on és ara, i ho podeu 

observar perquè encara entre la vegetació si escola un filet d’aigua. D’una terrassa 

pètria molt propera a la llera de la riera veureu sorgir dos grans brocs. Del més central i 

gruixut actualment no en raja aigua, però el del costat esquerra sempre en brolla gran 

quantitat. Davant del brocs es forma un bon xaragall d’aigua que mena sense massa 

ordre cap a la riera.  

Si seguíssim camí amunt, en ziga-zaga escalant la muntanya, en 2,3 quilòmetres 

arribaríem a la magnifica masia del Pujol. 
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Font de la Figuera, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.78077 , 2.29764 

Localitzada al nord del terme municipal de Tagamanent, 200 m al nord de la casa de la 

Figuera, a l'altra banda de la pista. Es troba just per sobre d'una petita bassa - antic 

safareig de la casa - a la que dóna aigua i just per sota d'un prat a l'altra banda del qual 

hi ha el pou de la Figuera. 

La font està construïda a manera de fornícula, d'1,30 m d'alçada, dintre del marge de 

pedra que limita el prat que té a sobre. Els dos pilars laterals estan formats per carreus 

de pedra vermella, quedant tancada per dalt per un arc de mig punt format per cinc 

dovelles de la mateixa pedra. El mur del fons és, en realitat, un envà que amaga la 

mina que hi ha al darrera. L'aigua surt - quan ho fa - per uns forats als mur, però en 

altre temps sembla que hi havia un broc. A pocs metres de la font hi ha una pica de 

pedra tallada que, per les seves mides, podria encaixar a la base de la fornícula. 
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Font de Fontanelles, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.735, 2.27697 

La font es troba per sota de Castellseguer, a cosa de 250 m cap a ponent. Per arribar-

hi, del nucli urbà de Tagamanent ens dirigirem a Can Pere Torn. D'aquí agafarem la 

pista que mena cap a Castellseguer. Quan portem cosa de 250 m caminats, 

abandonarem la pista en un marcat revolt a la dreta per agafar una pista secundària 

que surt per l'esquerra. Uns 150 m després trobarem la font al costat mateix del camí. 

Bonica font arranjada amb un mur de pedra que fa lleugera curvatura. Al cantó 

esquerre del mur hi ha un banc de pedra. La font brolla d'un broc de ferro i aboca 

l'aigua a una bonica pica de pedra de forma rodona, ben treballada. El terra de la font 

és un paviment de pedra lleugerament elevat respecte al terreny natural. 

El paratge de "Les Fontanelles" és una deu d’aigua natural diferent separades per 

gairebé 300 m. de la font. "Les Fontanelles" és un bon bassal i aiguamoll natural 

originat pels regalims d'una paret de roca sobre la que han generat boniques 

concrecions calcàries. És un indret interessant on creix el jonc i altra vegetació 

hidròfila, com també paradís de granotes i d'altres animalons d'aigua.. 
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Font Freda, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.741774, 2.272243 

La font Freda es troba situada al nord del Folló, al senderó que des d’aquesta casa rural 

porta fins a la pista de pujada al Turó de Tagamanent, tot voltant al sot de la Pedralba, 

i que passa poc per sota de la cova del Duc. La font és a 200 metres del mas, poc abans 

de creuar el sot.   

La mina original de la font està ubicada dins d’una caseta d’obra arrebossada, 

adossada completament a la muntanya, amb una porta metàl·lica que hi permet 

l’accés a qui en té les claus. Els murets de pedra del voltant, les heures, el plataner 

proper i dos bancs mig desballestats li donen un cert encant decrèpit al lloc. A la paret 

de la mina, a un metre del terra, s’hi emplaça un polsador que permet beure de l’aigua 

de la font Freda. 
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Font Linyac, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.748915, 2.304033 

Font natural sense garantia sanitària. Com que és prop del Bellver, alguna vegada és 

confosa i anomenada erròniament com a font del Bellver, quan la veritable font del 

Bellver és situada a 100 metres a llevant del mas, mentre que la font Linyac és a nord 

d’aquesta històrica masia. La font es troba emplaçada a les feixes baixes per sota de 

l’aparcament habilitat per la Diputació al Parc Etnològic de la Calma, i si pot accedir des 

de l’aparcament però també des d’un corriol que s’inicia proper al collet de Sant Martí. 

La font es troba als anomenats Emprius de l’Agustí, i amb la seva aigua alimenta les 

cotes altes del Sot del Purgatori.  

L’obra de la font és constituïda per dos murets baixos en angle recta, construïts amb 

pedra local, que configuren dos bancs petris. Mirats frontalment, el de l’esquerra té 

com a respatller una gran llosa de pedra, mentre que el de la dreta es recreix en el lloc 

de confluència dels dos murs, que coincideix en el vèrtex més introduït al fons de la 

muntanya. Precisament en aquest punt hi ha un gran roc en el mur on és encastat un 

modest broc metàl·lic per on brolla una petita quantitat d’aigua. El conjunt dels dos 

murs estan units per un paviment de pedra plana del mateix color que l’entorn.  
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Font de mossèn Adjutori Vilalta, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.73752, 2.26701 

Font dedicada a mossèn Adjutori Vilalta (1908-1978), que va ser prelat durant molt de 

temps de la parròquia de Santa Eugenia del Congost, va composar a mitjans de segle 

XX algunes sardanes inspirades en Santa Eugenia del Congost, Tagamanent, Viladrau i 

Catalunya, i que solien ser peces musicals molt apreciades a l’aplec de Santa Eugènia.  

Es tracta d’una font urbana situada a tocar l’ajuntament de Tagamanent, en un lloc de 

força preeminència donat que es tractava d’un personatge molt apreciat al poble. Dos 

grans rocs verticals semblen subjectar verticalment el pedró llis que porta en baix 

relleu la següent inscripció: 

Remunteu amb majestat  

la gran ruta inconeguda 

entre temps i eternitat 

 

A sota de la inscripció, trobem el nom del mossèn i llurs dates de naixement i mort. 

L’aigua brolla quan pitgem el polsador metàl·lic que és situat al mig del pedró, i cau a 

una gran pica de pedra que la recull i evacua per un canaló tallat  ala pedra. De la 

humitat, els rocs han estat colonitzats en gran mesura per una verda heura que sembla 

trencar el gris predominant petri. A banda i banda hi ha altres roques mitjanes, tot 

l’entorn està herbat deliciosament, ombrejat per una acàcia que creix cel amunt. 

A la paret propera de l’ajuntament una placa commemora el 750 aniversari de la 

institució del Consell de Cent de Barcelona (1249-1999), en tant que Tagamanent fou 

“carrer de Barcelona” des de l’any 1419. La placa és signada per l’associació Consell de 

Cent. 
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Font Negra, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.779108, 2.326400 

La font és situada a la part més nord-oriental del terme municipal, molt a prop del límit 

amb el Brull, a 300 metres del GR 5.2, que carena tota la Calma. 

Potser la millora manera d’arribar-hi és des del Pla del Bassau, un dels plans successius 

que anem trobant en el camí històric de la Calma; aquest en concret a uns 2.5 km de 

coll Formic. Al Pla del Bassau hi ha un camí a ponent que baixa cap a la Mora, però 

nosaltres continuarem carenejant com si anéssim a Tagamanent i en 300 metres 

podem trobar una pista desdibuixada que s’endinsa pels prats, planejant. Travessem 

l’inici d’un primer sot, d’un segon sot, i al tercer sot allà mateix trobarem la font Negra, 

ja fora dels prats, en una zona de grans alzines i altres arbres de gran port. 

Es tracta d’una font natural, sense broc, que raja de manera continua d’un forat a la 

muntanya. Potser lo més característic del lloc és la configuració topogràfica del 

paisatge, molt planera, de manera que crea una mena de llacuna davant mateix de la 

font. L’aigua ocupa uns 30 metres quadrats, però no està estancada, sinó en moviment 

perpetu per l’aportació de la font.  Potser el topònim de la font ve del fet que aquesta 

aigua és ben fosca, pel brancatge que ho cobreix. A l’hivern hem vist la llacuna tota 

gelada, i l’aigua circulant per sota. 

Prop, a tan sols 50 metres del GR 5.2, si pot observar encara les pedres escampades 

per terra de la Casa de la Neu. Avui dia, de la casa només en queden els fonaments, 

que delimiten un espai construït de 17 m de llarg per 9 m d’ample, amb murs de 60 cm 

fets amb pedra i fang. La primera referència es remunta al 1734. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de l’Obra, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.7465, 2.2954 

També anomenada en alguna guia que hem consultat  font del Rector, és erigida per 

sota del camí que puja del collet de Sant Martí al turó de Tagamanent. Podem accedir 

al collet de Sant Martí en cotxe per  la pista asfaltada que puja des de   Tagamanent  i 

porta  al  pla  de  la  Calma,  uns  6,5  quilòmetres  del  seu  començament  i  a  973 metres 

d’alçada. Al collet hi caben pocs cotxes, si és ple podeu estacionar uns 550 metres més 

amunt, a  l'aparcament del Parc Etnològic de Tagamanent. També podeu pujar  fins el 

collet de Sant Martí caminant per Aiguafreda, a traves del GR 5, o des del Tagamanent 

pel sender dels Tres Monts, que passa pel Folló. 

Prenem  el  senderó  que  arrenca  al  collet  en  direcció  sud  oest,  i  només  encetar‐lo 

trobem enlairada a mà dreta  les  restes de  l'ermita de Sant Martí. Emprenem la breu 

pujada al turó de Tagamanent per un corriol que ascendeix de manera suau per la part 

obaga. Inicialment marxem en sentit ponent, però al cap d'uns 250 metres ens anirem 

adreçant al nord‐oest. Quan portem caminats uns 350 metres des del  collet de Sant 

Martí  trenquem  a  l'esquerra  per  un  corriol  descendent  i  un  xic  desdibuixat  que  ens 

aboca,  uns metres més  avall,  a  una  petita  esplanada  un  pèl  despoblada  d'arbrat  on 

trobarem arrambada al marge de la muntanya la poc coneguda font de l’Obra. 

Es  tracta  d'una  senzilla  però  sòlida  paret  de  pedra  seca  arrambada  al  marge  de  la 

muntanya, amb un broc de ferro galvanitzat encastat al capdamunt per on raja l'aigua, 

tot  i  que el  cabal  és  condicionat  a  les pluges. A  la dreta  i  una mica més baix  es pot 

veure un  antic  broc  del  que  actualment  no  en brolla  res. Arran  de  terra  pedres mal 

col∙locades formen un petit bassal que recull l'aigua. 

La  font  és  el  punt  42  del  Circuit  Permanent  d’Orientació  senyalitzat  per  Grions 

Orientació i l’ajuntament de Tagamanent.  

A banda i banda de la font uns grans rocs plans fan la feina de bancs, podeu asseure i 

contemplar  en  calma  la  basta  panoràmica que  s’obre  als  nostres  peus:  a  ponent  els 

cingles de Bertí,  a  sud  la Garriga  i Granollers,  i molt més enllà  la  serra de Collserola 

amb el Tibidabo com a coronació.  Tot l’estatge és perfumat per l’olor de la farigola del 

lloc. 

Segons bibliografia, sembla ser que el nom de l'Obra és perquè es féu una canalització 

força llarga, i s'hi va construir una volta al final, d'on rajava l'aigua a través d'una teula. 

El  nom  del  Rector  pot  venir  donat  a  la  proximitat  amb  l'església  de  Santa Maria  de 

Tagamanent que es troba al cim del turó, o a l’antiga ermita de Sant Martí. 
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Font del Pèl de Gat, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.783056, 2.284311 

Font situada a tocar la llera de la riera del Pujol (més abaix riera de  l’Avencó), que 

delimita els termes municipals de Tagamanent i d’Aiguafreda, tot i que s’hi accedeix 

des d’aquest darrer municipi. La font és molt estimada pels aiguafredencs, malgrat que 

a l’estar situada a la llera esquerra de la riera pertany al terme municipal de 

Tagamanent. Mostra de l’estima J. Asmarats li var dedicar una estrofa del seu famós 

poema de les fonts d’Aiguafreda: 

 

 

Aquell jove que voldria 

tenir pèl i és un pelat 

sent una gran simpatia  

per la font de Pèl de Gat. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i la poesia, hi ha gent d’Aiguafreda que l’anomena la font de Peu de Gat, donat que 

la font és sota de la muntanya anomenada Gat.  

Per accedir a la font des del camí que ressegueix al riera del Pujol, cal saber que és 

situada 200 metres més amunt de l’anomenat pont de la Bisbal, un dels ponts que 

permeten anar passant el camí a banda i banda de la riera, segons l’orografia del lloc. 

La font és molt senzilla, quatre pedres mal posades plenes de molsa i d’heura, d’on 

podeu veure un petit i primet broc d’acer d’on no para mai de brollar aigua. A banda i 

banda la gent del poble ha anat amuntegant rocs de riu a la manera d’improvisats 

bancs. Asseguts aquí podeu gaudir de la verdor de la riera, d’una verneda ben formada 

que en prou feines deixa passar el sol encara que sigui un dia radiant. 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Pi Gros, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.765034, 2.264090 

També anomenada font del Pi (sense més indicació), o font de la Mina, i així escrita al 

plànol de l’Alpina. Font situada molt propera a la llera de la riera de l’Avencó, que 

delimita els termes municipals de Tagamanent i d’Aiguafreda, tot i que s’hi accedeix 

des d’aquest darrer municipi. Just a la sortida de la C-17 per entrar a Aiguafreda pel 

sud, podeu agafar el camí que ressegueix la riera de l’Avencó del seu costat meridional 

i, primer passant pels famosos pous de gel de l’Avencó (molt recomanables de visitar) i 

després pel càmping de l’Avencó, a peu del camí trobareu la font, a tocar la tanca del 

càmping. Aneu en compte de no passar de llarg, ja que des del camí no es veu, i no hi 

ha cap rètol indicatiu, però quan observeu una alzina de grans dimensions, a sota del 

voral del camí hi ha la font. Tot i l’alzina portentosa, el nom de la font prové del pi 

enorme que està una mica més enllà, ja dins del terreny del càmping.  

Descendint del camí trobareu uns esglaons de pedra que us portaran a una plataforma 

més baixa, presidida per una taula que sembla una roda de molí. Dos murs de pedra 

ben rejuntada contenen les terres del camí, i de la part central altres murs 

perpendiculars obren un espai amb un muram de totxana que forma una arcada i a la 

part baixa tenim el broc de la font, que sembla que fa temps que no raja.  

Acompanyant els murs perpendiculars sembla que hi ha un banc de pedra a cada 

costat, tot i que l’abandonament del lloc fa que sols els esbarzers els aprofitin, i es 

troba a faltar un manteniment i us del lloc.  
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Font de les Planes, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.73373 , 2.28613 

Es troba 280 m al NW de la casa de les Planes (avui mig enrunada), a tocar d'un torrent 

i sota mateix dels cables de la línia d'alta tensió, que passa just per aquí. Resulta difícil 

d'arribar-hi, ja que el camí està força perdut. El millor itinerari per a anar-hi continua 

essent l'antic "camí de la font", que feien servir els antics estadants de la casa. Costa 

trobar l'inici del camí (cal buscar-lo a l'altra banda del torrent que hi ha al nord de la 

casa), però una vegada trobat no resulta gaire difícil de seguir-lo a poc que un tingui la 

intuïció per a endevinar per on continua un camí que està essent engolit per la 

vegetació. No està de més portar alguna eina de tall, que ens ajudarà a arribar a la font 

sense haver-nos esgarrinxat gaire. 

De vegades costa de creure que tot l'entorn de la casa i de la font, avui ocupat per un 

bosc tancat i infranquejable, fos en altre temps un terreny amb camps de conreu i amb 

pastures que engreixaven el ramat. El camí de la font era força important. L'historiador 

Enric García-Pey, al seu llibre de noms de lloc de Tagamanent (publicat el 1998), ens 

diu: “la font de les Planes raja abundant a uns dos-cents metres darrere de la casa de 

les Planes, al xaragall del Campot, encara que per aquesta casa no pugui anar-s'hi, 

perquè està embardissat i no s'hi arriba, però si des del Seguer. Neix a la pedra viva, en 

pedra de calç, a l'entorn de la qual hi ha plantes de boix grèvol”. 

Els pastors la coneixien i anomenaven, com a lloc de referència i trobada, com la font 

de les Cagarades, perquè hi portaven els ramats a abeurar i hi feien parada. 

La font brolla generosa directament de la roca, sobre la que ha generat una capa de 

concreció calcària. Uns 6 metres després del naixement, l'aigua s'entolla lleugerament 

al mig del torrent, lloc que ha estat aprofitat per a captar-la mitjançant una mànega i 

portar-la muntanya avall. Per tal de protegir la captació dels senglars que venen aquí a 

beure i a rebolcar-se al fang, varen col·locar una reixeta metàl·lica i per sobre d'ella - 

penjades amb filferros de les branques - diferents llaunes i objectes amb la finalitat de 

que el soroll produït al moure'ls foragités els animals. D'això ja deu fer uns quants 

anys, doncs l'indret es troba força remogut i descuidat. 
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Font de Sant Joan, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.738155, 2.276952 (aproximadament) 

Font situada al peu del camí dels Tres Monts, en el tram que puja des del Folló fins al 

Tagamanent passant per la Creu de Can Coll i el collet de Sant Martí. A uns 600 metres 

del Folló el camí té un eixamplament i, adossada a la muntanya, apareix la font, amb 

un sistema de murs de pedra que guanyen espai per l’obra. Dos murs divergents de 

quasi dos metres d’alçada ens porten a un muram al fons amb un broc d’acer 

inoxidable a bona alçada per on brolla gran quantitat d’aigua. El conjunt és replicat 

muntanya amunt per altres murs de pedra que ens permeten gaudir d’un gran espai 

sobre el sot del Seguer i Santa Eugènia del Congost al fons de la vall.  

Presidint aquest sistema de murs de pedra, i per sobre del broc, presa a la paret 

superior hi ha un grup esmaltat de quinze rajoles ceràmiques amb una imatge clàssica 

de Sant Joan i el nom de la font al seu peu. Sant Joan apareix amb una gran vara en 

creu, vestit amb un cos marró i una túnica vermella amb una banda amb l’escrit llatí 

“Ecce Agnus Dei”, o sigui “Heus aquí l'anyell de Déu”, i al costat un xai amb una 

cadeneta blava i un picarol. Lamentablement, el conjunt artístic ha estat picat pel que 

semblen balins.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Santa Eugènia, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.735194, 2.268093 

Localitzada a tocar la parròquia de Santa Eugènia del Congost, un nucli de cases poc al 

sud de l’ajuntament de Tagamanent,  al que si poc accedir des del consistori per un 

antic caminoi ara pavimentat que ressegueix el Congost. 

Tradicionalment la font de Santa Eugènia sempre havia proveït d’aigua al petit nucli de 

cases, moltes d’elles arrenglerades al camí antic de Vic, i quan a l’entorn es va 

construir cases més modernes cap als anys 60, també va ser així al principi, amb una 

bomba que portava l’aigua fins a un dipòsit des d’on és clorava per distribuir-la entre 

els veïns. Avui tot això es història, però un conjunt de veïns de Tagamanent tenen 

interès a recuperar la font. 

La font és molt antiga, en els murs de pedra ben escairada que conformen el davantal 

de la font està marcada la data 1720, però de fet sols és la reconstrucció darrera, de 

ben segur que la font ja existia molt abans. Sota de la data, una portella metàl·lica 

permet accedir a la mina original, que segons els veïns més vells del lloc entre com a 

mínim 14 metres muntanya endins. Sota la portella, grans lletres amb cal·ligrafia antiga 

porten el nom d ela font. En el moment d’escriure aquesta fitxa, el broc queda enterrat 

pels sediments que el Congost ha portat fins aquí. De fet, no queda res de l’entorn de 

la font que les persones grans recorden. Ni els bancs que l’acompanyaven, ni el gran 

safareig que estava en una cota més baixa, on el nanos del l’entorn es banyaven, ni 

tres grans nogueres que hi eren plantades a tocar. Potser tot es va perdre a les 

inundacions de 1994, tal i com va passar amb l’antic pont que també va ser arrossegat 

per aquestes fatídiques inundacions (l’actual pont que ara es pot veure es va construir 

en el moment de millorar la carretera C-17).  

A més dels veïns la font també donava aigua als viatgers que anaven a Vic, doncs 

algunes centúries enrere la via cap a la capital d’Osona passava just per aquí davant la 

font. 

 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Soler, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.75432 , 2.28639 

Localitzada a uns 440 m al sud-est de la masia del Soler. Si prenem aquesta masia com 

a punt de partida, seguirem per la pista que porta direcció sud-est fins que finalitza en 

arribar a una pista més important. De l'altra banda de la pista surt un camí ascendent 

que seguirem cosa de 150 m, fins trobar la font just a l'esquerra del camí, en mig del 

bosc. 

La part més important de la font és un reservori que sembla s'emplena amb l'aigua que 

rep de filtracions. La cisterna està coberta per lloses de pedra, de manera que tan sols 

deixa una obertura de 60 per 30 centímetres aproximadament. En altre temps hi havia 

un marc de fusta i una petita porta que protegia l'obertura, actualment només trobem 

una precària planxa de ferro foradada a manera de reixeta que amb prou feines evita 

que entri fullaraca a l'interior. 

El dipòsit té una capacitat estimada al voltant d'un metre cúbic (uns 1.000 litres). 

L'aigua és ben neta i transparent, la podem agafar mitjançant un got o podem 

emplenar la cantimplora tot submergint-la, però en èpoques de sequera el nivell 

d'aigua pot estar molt baix i potser no hi arribem. En la part superior de l'interior de 

l’impluvi trobem l'extrem de dos tubs, que només actuen si el nivell d'aigua és alt i els 

cobreix. En aquest cas, l'aigua circula per ells per gravetat i va a sortir 3 metres més 

avall a manera de font de raig en una petita paret de pedra seca. El tub inferior té una 

aixeta, el superior és un sobreeixidor lliure. 

L'entorn és ple d'heures. La font queda molt mimetitzada i incorporada al paisatge 

boscatà, fins al punt de gairebé passar desapercebuda si hom no presta atenció. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Vern, Tagamanent 

Coordenades GPS: 41.775077, 2.276699 

Font situada al camí que ressegueix la riera del Pujol (aigües avall riera de l’Avencó), 

que delimita els termes municipals de Tagamanent i d’Aiguafreda, tot i que s’hi 

accedeix des d’aquest darrer municipi. La font és al propi talús del camí, al costat 

muntanya, 1,6 kilòmetres més amunt de Sant Salvador de l’Avencó, al qual arribareu 

des de l’oficina d’informació d’Aiguafreda, prenent el carrer que va direcció llevant i 

ressegueix la riera pel costat septentrional.  

La font és un senzill broc que sorgeix del talús, sense cap indicador ni senyalització. 

Cap element acompanya la font, que es presenta de manera desangelada i una mica 

trista. Costa de veure rajar, a nos ser que sigui després de pluges copioses.  
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