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DIFERENTS	TIPUS	D’AIGÜES	
 

Quan parlem d’aigua sabem de quin  tipus d’aigua parlem? Com a mínim hem de diferenciar 

entre el que és aigua mineral natural, aigua de manantial i aigua potable preparada. 

Aigua	Mineral	Natural	
Són aigües subterrànies, bacteriològicament sanes, que destaquen por la seva puresa original i 

per tenir un efecte favorable sobre la salut, sense haver de ser curatives necessàriament. 

Aigua	de	Manantial	
També  són  de  origen  subterrani,  considerades  aptes  per  al  consumo,  encara  que  no 

demostren efecte favorable per a la salut. 

Aigua	Potable	Preparada	
Aigua potable de diferents orígens que ha estat tractada per a que compleixi els requisits de 

consum públic. Algunes procedeixen directament de l’aixeta de qualsevol empresa. 

Fa uns anys Anglaterra es va escandalitzar perquè una empresa embotellava i comercialitzava 

aigua d’aquest tipus traient‐la directament del riu Tàmesi (cosa completament legal). 

Com	seleccionar	l’aigua	que	més	ens	interessa?	
La millor aigua per al consum humà és l’aigua mineral natural i, segons algunes recomanacions 

mèdiques, millor encara les aigües de molt dèbil mineralització (igual o inferior a 50mg/l) i de 

duresa tova (inferior 50 mg/l).  

Si es té alguna necessitat addicional de minerals, es buscarà una aigua mineromedicinal, que té 

una aportació extra d’aquests minerals. És convenient les indicacions d’un metge per a triar el 

tipus  d’aigua mineromedicinal.  Els  beneficis  de  las  aigües mineromedicinals  sobre  la  salut 

depenen tant de la seva composició com de la via d’administració. Beure‐les acostuma a ser la 

millor forma d’absorbir les seves  propietats, però exigeix un control mèdic per a determinar la 

dosi i possibles contraindicacions en funció de las dolències que tingui cada persona. 

Entre  aquestes  aigües  mineromedicinals  podem  trobar  les  bicarbonatades,  càlciques, 

carbogasoses,  clorurades,  ferruginoses,  fluorades,  hiposòdiques,  oligometàl.liques, 

radioactives, sòdiques, sulfatades, i finalment les aigües sulfurades. 

En  general  les  fonts de Viladrau  són de dèbil mineralització,  lleugerament bicarbonatades  i 

càlciques, amb concentracions típiques al voltant dels 90mg/l de bicarbonat i 20 mg/l de calci. 

La mineralització de les fonts disminueix a mesura que augmenta l’altitud com a conseqüència 

de la menor temperatura mitjana que afecta les reaccions de mineralització del granit 

Aigües	bicarbonatades	
La  seva  aportació  en  bicarbonats  supera  els  600 mg/l.  Ajuden  a  fer  la  digestió  i milloren 

l'activitat  de  la  vesícula  i  el  fetge.  Són  antiàcids  i  es  digereixen  bé,  i  ajuden  a mobilitzar  i 

eliminar  l'àcid úric en  l'orina, protegeixen el fetge  i s'aconsellen per a persones diabètiques o 

que segueixen dietes baixes en sal. 
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Aigües	càlciques	
Més de 150 mg/l de calci. Aporten calci  i són  indicades per a nens en període de creixement, 

però  cal  anar  amb  compte  amb  aquest  tipus  d'aigua  en  persones  amb  propensió  a  crear 

càlculs. 

Aigües	carbogasoses	
Per via oral faciliten la digestió. La mida de les bombolles estimula la secreció gàstrica i facilita 

el moviment  intestinal.  I usades en banys tenen acció vasodilatadora. La doctora Ceballos  les 

recomana  també per a persones amb acrocianosis‐a  les quals  se'ls queden els dits blancs o 

blaus amb el fred‐i amb aterosclerosi. 

Aigües	clorurades	
Tenen  més  de  200  mg/l  de  clorur.  Els  deus  que  tenen  aquest  tipus  d'aigua  s'utilitzen 

freqüentment  per  a  tractaments  d'hidroteràpia  per  les  seves  propietats  tranquil  ∙  litzants  i 

balsàmiques.  En  contenir  quantitats  significatives  de  clorurs,  estimulen  les  funcions 

metabòliques. Afavoreixen la circulació sanguínia i limfàtica, i provoquen que la vesícula biliar 

produeixi més quantitat de bilis i més fluida, la qual cosa facilita la digestió. 

Els metges adverteixen que no han ingerir qui pateixen úlcera gàstrica o duodenal, encara que 

sí poden usar‐les en forma de banys , dutxes o dolls. 

Aigües	ferruginoses	
Tenen  més  de  1mg/l  de  ferro,  es  recomanen  per  a  persones  amb  anèmia,  obesos  i 

reumatismes. 

En ser riques en ferro i estan indicades per a persones amb mancances d'aquest mineral. A tall 

d'exemple, els que pateixen anèmia ferropènica, que tenen ungles i cabells fràgils per falta de 

ferro o els que pateixen glossitis (inflamació de la llengua). S'utilitzen en banys, raigs o dutxes, 

però la millor manera d'absorbir el ferro és beguda, encara que cal tenir cura de la dosi perquè 

en excés causen mal de cap, somnolència i restrenyiment. 

Aigües	fluorades	
Més d'1 mg/l de fluorurs, en les zones que es dóna aquesta aigua no cal aportar fluor als nens i 

joves de forma afegida per a més protecció dental, és convenient tenir‐ho en compte. 

Aigües	hiposòdiques	
Tenen  menys  sodi,  menys  de  20  mg/l.  Beneficien  les  persones  amb  hipertensió  arterial, 

problemes cardíacs i afeccions renals. 

Aigües	oligometàl·liques	
Les  aigües  oligometàl∙liques,  que  contenen molts minerals  però  en  poca  quantitat,  tenen 

efecte diürètic, ajuden al ronyó a filtrar i permeten eliminar arenes i alguns càlculs renals. Però 

només s'han de prendre per prescripció mèdica, un cop comprovat el tipus de càlcul renal que 

té  la persona.  "Si una persona  té un  càlcul  en  el  ronyó  amb  forma de pedra  rodona  si pot 

beneficiar anar a un balneari d'aigües oligometàliques per expulsar‐, però si  la seva pedra té 

pics estarà contraindicat perquè en treure baixarà estripant teixits i es tindran més dolors". 
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Algunes  aigües  embotellades  amb  aquestes  característiques:  Solans  de  Cabras,  Aigües  de 

Benassal. 

Aigües	radioactives	
Emeten  radioactivitat natural a  causa del  seu  contingut en gas  radó. Tenen efecte  relaxant, 

sedant  i  anestèsic.  S'utilitzen  per  descontracturar,  per  regular  el  sistema  nerviós  i  per  a 

problemes dermatològics. 

Aigües	sòdiques	
Tenen més de 200 mg/l sodi. No es recomanen a persones amb hipertensió arterial. 

Aigües	sulfatades	
Aporten més de 200 mg/l de sulfats. Tenen un sabor  lleugerament amarg, beneficien  la pell  i 

l'aparell digestiu. 

Poden  ser  riques  en  calci,  sodi  o  magnesi.  Actuen  sobre  la  vesícula  biliar  i  el  moviment 

intestinal, i en funció dels components que predominin tenen efecte astringent o diarreic. 

Aigües	sulfurades	
Contenen  sofre  i  tenen  una  olor  característica  a  ous  podrits.  Resulten  beneficioses  tant 

begudes com administrades per via respiratòria o en banys. Tenen propietats òxid reductores, 

antial∙lèrgiques  i  regulen  les  secrecions  i  estan  indicades  per  als  qui  pateixen  processos 

reumàtics, problemes dermatològics o respiratoris crònics. 
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LES	FONTS	DE	VILADRAU	
 

Quantes  fonts  té  Viladrau?  Fins  a  l’estiu  de  2010  a  aquesta  pregunta  la  nostra  resposta 

instantània  hauria  estat  40,  50....  Per  això  quan  al  juliol  de  2010  ens  vàrem  preguntar  si 

podíem fer excursions més allà de les fonts que sempre anàvem, vàrem començar a descobrir 

un  univers  infinit  de  deus  d’aigua  al  poble.  La  xifra  de  quasi  200  deus  d’aigua  és  relativa  i 

discutible, però el que és indiscutible és l’elevat nombre de fonts que podem trobar, i la gran 

quantitat d’excursions que podem fer. 

Hi haurà que discutirà de comptabilitzar  les  fonts desaparegudes, però aquí estan recollides, 

perquè si varen ser prou  importants per ser citades a  les monografies de  l’època, perquè no 

recordar‐les ara? Potser aquest recordatori servirà per recuperar‐les algun dia. Per això aquí 

estan recollides  les fonts de  l’Erola, de  la Merleta, etc... I això ens permet de fer excursions a 

llocs esplèndids de la nostra muntanya. 

També estan recollides algunes fonts que a pesar de no estar en l’estricte terme municipal de 

Viladrau, formen part del “corpus” del Montseny nord, i és que la natura no entén de límits de 

termes. Per això aquí estan recollides  les fonts de Coll Pregon, Pomereta, d’En Vila...  i alguna 

més; perquè formen part d’excursions amb base i/o destí a Viladrau. 

Al final un es pot preguntar, quasi 200 fonts són moltes o poques? Doncs depèn. Son moltes 

per a un  terme municipal  relativament petit  com el de Viladrau  (sols uns 50km2), però  són 

poques comparades amb les aproximadament 800 fonts que alguns estudiosos calculen que hi 

ha  en  tot  el Montseny,  un  dels  tres  conjunts muntanyosos  que  tenen  l’estatut  de  símbol 

nacional a Catalunya: “El Pirineu, origen  i suport material del país; el Montseny, símbol de  la 

longevitat  i vigia de  la nació;  i Montserrat,  santuari  sagrat  i centre espiritual”1. Cal  recordar 

que el Montseny, amb  les més de 1.500 espècies vegetals que  té  identificades  (dues d’elles 

endèmiques) és una de les Reserves de la Biosfera més important i amb més biodiversitat del 

nostre planeta. 

 

  	

                                                            

1 Historia social de l’excursionisme català. Cita de Marti‐Hennenberg. Pàg. 168. 
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d’Excursionistes  de  Catalunya  com  Ramon  Arabia  i  Solanas16:  “Al  santuari  es  podrà  dinar  i 

dormir còmodament. El rector, mossèn Jaume Montanyà, es amabilíssim, i l’edifici es espaiós i 

ben orejat, fresc i amb precioses vistes (...) Al peu, hi ha la Font dels Capellans” 

Els  primers  documents  que  parlen  del  santuari  de  Sant  Segimon  de  la muntanya  daten  de 

1290, tot  i que  l’actual configuració dels edificis corresponen a  les construccions de 1775. Al 

1810 un escamot francès crema el santuari en represàlia per la resistència viladrauenca durant 

la Guerra del Francès. Al 1815 serà reconstruït. 

La missa que s’oficia durant  l’Aplec es porta a terme davant de  la cova on hi ha  la  imatge de 

Sant Segimon, ermita troglodítica de la que es tenen notícies des de l'any 1290. Encara queden 

dins de la cova restes de la volta de canó que sostenia el primer pis, unes escales per poder‐hi 

accedir i una finestra al muram que tanca la cova.  

L’anomenada “Cova de Sant Segimon” és una cavitat de 3,2m. d’amplada,  i un recorregut de 

5,75m. L’altura màxima  interior és de 2,70m. S’hi accedeix per una porta amb  llinda plana de 

1,30 x 0,67. L’interior té forma de cúpula i s’hi conserven restes d’un possible altar. Per arribar 

a aquesta cova cal baixar pel petit corriol que surt de davant de cova‐ermita troglodítica. 

L’herba de Sant Segimon  (Saxifraga vayrediana) és una espècie endèmica del Montseny que 

només habita aquí  i a uns pocs  indrets obacs de  les Guilleries. És medicinal però no cal que 

l’agafeu perquè no serveix seca, i perd les seves propietats medicinals al cap de poc de tallada, 

així que mor. Collir‐la és doblement estèril, perquè ni us servirà medicinalment ni aconseguireu 

que arreli; a més cal tenir en compte que un coixinet de 20 cm. de diàmetre, pot haver trigat 

uns 30 anys en formar‐se... i amb un instant una mà inconscient en pot posar fi. Forma denses 

catifes amb nombroses branques. Es viscosa degut a que totes  les seves parts estan cobertes 

de pels glandulars. Les tiges  florals tenen entre 3  i 13  flors amb pètals de color blanc de 4‐6 

mm.  Floreix de juny a agost a les zones rocoses entre els 600 i 1.700 m. d’alçada. 

Al 1903 el pintor  impressionista Marian Pidelaserra es retirà a Sant Segimon per  fugir de  les 

crítiques contra ell arran d’una exposició que havia fet a la Sala Parés de Barcelona. L’estada al 

Montseny accentuà la seva característica pintura i inicià una etapa puntillista. A  Sant Segimon 

va  pintar  quadres  com  “El  Montseny”,  “L’arbre  del  Montseny”,  “Les  Guilleries  des  del 

Montseny” i “Sant Segimon”. Va rebre les visites de l’escriptor Francesc Pujols i del poeta Joan 

Maragall  que  l’animaren  a  fer  un  altra  exposició  que  finalment  va  realitzar  a  l’Ateneu 

Barcelonès el mateix any. 

SANTA	CATERINA,	Font	de	
Situada a La Vila, sortint l’aigua d’una mina dins d’una casa. 

SARDANA,	Font	de	la	
Font catalogada amb el nº 17/21/277 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural 

del Montseny” de la Diputació de Barcelona. 

                                                            

16 Al Montseny. Anuari de l’Associació d’Excursions Catalana. Any 1881. Barcelona, 1882. Pàgs 232‐268. 
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PETITA	CRONOLOGIA	DEL	MONTSENY	
 

Darreries  segle  XVI:  el  jesuïta  Pere  Gil  parla  del Montseny  a  la  seva  obre  “Geografia  de 

Catalunya”. 

Inici segle XVII: el jesuïta Mateu Aymerich tradueix al castellà i amplia l’obra de Pere Gil. 

Darreries  segle XVIII: Francisco de Zamora explica el Montseny    “Diario de Viajes hechos en 

Cataluña”  

1845: publicació de “Diccionario geográfico‐estadístico‐histórico de España y sus posesiones de 

ultramar” on Pascual Madoz descriu de forma detallada i pintoresca el massís. 

1879: publicació per Artur Osona  (sota el pseudònim “un propietari de  la Vila de Breda”) de 

“Excursió a la Muntanya de Montseny”, que es considera l’inici del descobriment de la massís 

per part del moviment excursionista barceloní. 

1883‐84: el geòleg  i eclesiàstic  Jaume Almera publica varis  treballs sobre el Montseny, entre 

els que destaca “Excursión al Montseny. Descripción física de sus faldas y cumbres. Época de su 

levantamiento final”. 

1922:  La  Crònica Oficial  de  la Mancomunitat  de  Catalunya  presenta  una memòria  amb  un 

possible “Parc Nacional el Montseny” 

1928: Alfons XIII signa a  l’ambaixada d’Espanya d’Estocolm, un Reial decret  llei que protegeix 

de manera genèrica el massís del Montseny per damunt la cota dels 800m. Es crea el Patronat 

de  la Muntanya amb  l’ambiciós objectiu de “restaurar  integralment el massís en tots els seus 

aspectes, i a la vegada, assolir la màxima esplendor de les seves belleses naturals”. 

1932: El Regional Planning de la Generalitat de Catalunya preveu pel Montseny la qualificació 

de “zona de parc i boscos reservats”, i al nord‐est una extensa “zona de pasturatges”. 

1963: el “Plan de Ordenación de la provincia de Barcelona”  cataloga el Montseny com a Parc 

Provincial. 

1969: s’encarrega a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un Pla Especial per a l Montseny. 

1970: accident d’un avió de  la  companyia Dan Air provinent de Manchester al estavellar‐se 

contra el cim de les Agudes, hi van morir 113 persones. 

1977, juliol: el Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme aprova el “Pla Especial del Parc Natural 

del Montseny”, sector província de Barcelona. 

1978, juliol: el Ministeri d’Obres Publiques i Urbanisme aprova el “Pla Especial del Parc Natural 

del Montseny”, sector província de Girona. 

1978, abril: certificat de la UNESCO (ONU) dins del programa MAB (home i biosfera) 

1987, febrer: decret de la Generalitat proclama el “Parc Natural del Montseny” 
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1991,  juliol: modificació del decret de 1987 per delimitar  la zona de protecció al voltant del 

parc. 

2011: obtenció per part del Parc de l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
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les albes de seda 

son un glop d’encens 

sota una Puríssima. 

 

Seguim el Passeig de Ramon Bofill, el qual caminarem uns quants metres més en direcció nord 

fins a trobar la Font del Sot de Can Rosell.  

  Una mica més enllà comença el Passeig del Pla de Montfalcó, per on podem passejar i 

veure  les cases  senyorials de  la burgesia benestant d’inici de  segle XX. Proper a una d’elles, 

sembla que es trobava la desapareguda Font de Capellans. 

  Seguint  amb  la nostra  ruta baixem  ara pel passeig de Ramon Bofill,  fins  a  trobar  la 

plaça circular on es troba la Font de Miquel, al costat del famós Hostal de la Glòria. Just davant, 

a les feixes de baix hi ha la Font de Can Jep Sabaté. 

  Caminem  una mica més  pel  carrer  Torreventosa  fins  arribar  a  la  Plaça  del  Doctor 

Carulla, i la seva Font del Dr. Carulla, i molt  propera a ella la Font de Montserrat. 

  De  tornada  a  la  plaça  del  Dr.  Carulla  baixarem  pel  carrer  Matagalls,  girarem  a 

l’esquerre pel carrer Vernets fins arribar a  l’Arborètum, on podrem beure de  la nova Font de 

l’Erola. Tornem enrere  i, al punt on el carrer passa a denominar‐se Vernets, hi ha un corriol 

que  ressegueix  el  tros  de  carrer Matagalls  que  encara  no  és  construït.  Passem  per  aquest 

corriol i continuem pel carrer Matagalls fins el final  que empalma amb el carrer Sant Segimon, 

on  hi  ha  una  placeta  de  gespa,  i  un  banc  sota  una  morera  que  ens  permet  admirar  el 

Montseny.  Per  acompanyar  aquesta  mirada  hi  ha  un  pedró  commemoratiu  del  primer 

aniversari del naixement de Jaume Bofill i Mates, datat el 30 d’agost de 1978, i que porta per 

títol “Camí de Guerau de Liost”, ja que aquí començava el camí cap a Rosquelles: 

El poble de Viladrau a Jaume 

Bofill i Mates en el centenari 

del seu naixement 

 

  Carrer Sant Segimon avall hi ha  l’entrada al  camp de  futbol de Viladrau, on podrem 

veure  la Font Nova. Continuem el c/Sant Segimon avall,  fins arribar a  l’avinguda Montseny,  i 

aquesta  fins  creuar  la  carretera. Ara  ja  som  al  passeig  dels  Castanyers,  i  quan  portem  uns 

200m. caminats hem d’agafar el corriol de terra que trenca a la dreta fins arribar al carrer del 

Doctor Ariet, on podrem fruir de la Font del Castanyer. 

  De la Font del Castanyer hem de pujar fins el carrer de Jaume Bofill i Ferro, ja sigui pel 

corriol  de  terra  que  ressegueix  el Meridià  Verd  o  continuar  pel  c/Doctor  Ariet  i  pujar  pel 

c/Migdia  fins  a  l’Espai  Montseny  (antic  Centre  Cultural  Europeu  de  la  Natura  –CCEN‐, 

equipament cultural que comptava amb el suport d’un patronat  format per  l’Ajuntament de 

Viladrau, el Departament de Medi Ambient,  les diputacions de Girona  i Barcelona,  i EYCAM‐

Nestlé Waters, que fou   Inaugurant el 19 de setembre del 2000). Just darrera d’aquest edifici 

antic que era el Park Hotel hi havia l’original Font de Faustí Illa. 
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  Continuant caminant pel carrer de Jaume Bofill i Ferro en direcció nord arribarem a la 

plaça de Marià Manent, on hi ha un “parc de salut” i un pedró d’agost de 1975 amb una poesia 

del poeta: 

Les muntanyes son núvols verds 

els núvols son muntanyes blanques... 

El vel de maia. 

 

Des de  la plaça prenen el passeig de  les Farigoles en direcció oest  ja de tronada cap al 

poble, passant primer per “El Club” i tot seguit pel petit nucli de Puigtorrat on podem veure la 

Font de Puigtorrat. 

  El passeig, al creuar la carretera, es converteix en carrer Mossèn Cinto Verdaguer, i al 

final d’aquest girem a la dreta i pugem pel carrer Mercè Torres just fins davant de les escales 

de l’església, on ja estem al carrer Rectoria i a la Font de la Germana Josefa. 

  Des de  l’església agafem el carrer Pare Claret fins a  l’origen de  la nostra passejada,  la 

Plaça Major de Viladrau, on podrem descansar asseguts a la plaça i reflexionant sobre el mural 

de rajola que es va col∙locar al 11 de novembre de 1979 a la paret de la casa que fa cantonada 

amb el carrer Arbúcies i que diu: 

Respecteu als 

avis que son la  

majestat del poble  
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fes  la nova  carretera que va per  l’altra marge de  la Riera Major. A 100m. del principi de  la 

pujada trobarem una bassa de reg i 500m. més enllà, al peu del camí, la Font de les Ametistes. 

Les famoses ametistes del Montseny foren una rendible explotació minera fins a mitjans segle 

XIX,  i donaren nom a  la famosa obra de Guerau de Liost (Jaume Bofill  i Mates) “La muntanya 

de les ametistes” (1918) en referència al Montseny.   

Continuem per aquest frondós corriol fins al pont de pedra de davant de Can Pau Moliner, on 

el  camí  canvia de marge  i  ja  va molt proper  a  la  carretera  actual.  En 500m. més passarem 

proper a  l’estació depuradora de Viladrau,  i 200m. creuarem el  inici de  la “carretera” de Can 

Gat. Ara sols ens resten 600m. fins arribar a  la zona  industrial,  i   passada  la fàbrica de  liquats 

vegetals, baixem  fins al  llit de  la  riera  i creuem a  l’altre costat per  tornar pel mateix  lloc del 

inici. 
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Si voleu tenir una magnífica perspectiva aèria de Sant Segimon, sortiu en direcció a Coll Formic, 

i de seguida trobareu el Coll de  les Tres Creus. Des d’aquí surt un empinat corriol que en 20 

minuts us portarà fins a Sant Miquel de Barretons, ermita abandonada i en molt mal estat però 

amb vistes magnífiques. Diu la llegenda que uns peregrins van passar de forma irreverent, i de 

cop foren víctimes d’un sobtat mal de cap, que sols els va desaparèixer quan oferiren els seu 

barrets com a exvots al sant. Diuen que qui camina al seu voltant deixa de tenir mal de cap per 

sempre. Però encara ningú ho ha aconseguit, perquè serà? Per acabar cal desfer  tot el camí 

fins a Viladrau. 

 

	 	

mas el Torrent

molí de Baix

mas Molins

Font de Can Bosc
Ermita de l'Erola

L'Oratori

torrent de l'Oratori

Collet de l'Estornell

Sant Miquel de 
Barretons

Collet de l'Estornell

Collet de l'Estornell

L'Oratori

Font de l'Or

Ermita de l'Erola

mas Molins
molí de Baix

mas el Torrent

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

0 2 4 6 8 10 12





Ruta
Reco

Torre

Peça 

camí 

vegad

tot  i 

d’en 

dels 

torre

Pel n

Espin

Un co

l’entr

Reve

carre

El Puj

Font 

les  fe

arriba

Pode

turism

que p

de l’A

Per se

jardí.

que e

de Pa

de 40

Dalt d

teleg

Manu

Hidrologia

a	4.	Anar	
rregut  circul

e Vilarmau. 2

de la Pubilla

hi ha la Font

da caminar a

que pocs m

Pic. Quan po

avets  hi  ha 

nt. Just al co

ord del coll 

nelves la Fon

op desfet el 

rada de  la gr

ll.  A  la  dret

etera d’EYCA

jolar és un a

del Faig. Po

eixes  inferio

ar  a  l’entrad

m travessar 

me  rural) o 

puja fins al t

Aranyó.  

eguir la nost

 Un cop reto

en 900m. ap

alomeres. Un

00m. ens por

del  turó hi h

rafia  òptica 

uel Pavía i de

a i deus d’aigua

a	Vilarma
lar. 11,5 Km

295m. de des

a fins a la ca

t de Cassola

amb precauc

etres abans 

ortem camin

un  rètol  de

ostat està la F

de Gomara 

t de Cubell, 

corriol ens 

ranja  i es bif

a  el  camí  e

M fins a la p

ntic mas ara

c més de 10

ors.  Aquest  c

da mateixa 

els  jardins d

voltejar per 

uró homònim

tra ruta 4 ara

ornats al mas

prox. puja fin

n cop al Pla 

rtarà fins als 

ha  la Torre d

militar.  La 

esprés Manu

a al Montseny N
Oscar Fa

au	per	Go
m. Dificultat b

snivell acum

C

l’A

E

ca

fi

ca

P

D

rretera de Sa

. Al arribar a

ció baixant p

prendrem e

nats pocs me

e  fusta  que  i

Font de Gom

hi ha  les fon

de l’Hereu i 

arribarem fi

furca a band

ns  porta  pri

lanta embot

a reconvertit

0m. després

corriol  resse

del mas.  Ab

d’aquesta an

darrera del

m. Tot inicia

a hem de tor

s i encarats a

ns als 1030m

dels Tions h

1075m. d’al

de Vilarmau,

xarxa  va  se

uel Gutiérrez

Nord. Història, c
Farrerons, Rosa 

111 

omara	i	to
baixa en gen

ulat. Nombr

Comencem  a

Ajuntament

spinelves pe

aminem  200

ns  arribar  a

amí  del  Mo

Perdigot. 

Del Pont del M

ant Marçal, 

a la carretera

pel voral de l

el camí que 

etres d’aque

indica  el  co

mara. 

nts desapare

de Sant Jose

ns a  la Gran

da  i banda. A

imer  al  Pujo

telladora de 

en casa de c

s cal agafar e

egueix  de  fo

bans  però  h

ntiga masia 

s anomenat

t el camí de 

rnar a mas V

al camí d’on 

m. d’altitud d

hem de pujar

titud del Tur

, pertanyent

er  ideada  p

z de la Conch

cartografia, pai
Pasaret. 

rnar	per	
neral, alguna

e de fonts: 1

a  la  rotonda

.  Prenem  la

er la vorera f

0m. més  pe

al  pont  del 

ostatxo  hi  h

Mostatxo pu

un camí amb

a de Sant Ma

a carretera f

s’endinsa en

st camí hem

rriol  que  he

egudes de Cu

ep. 

nja d’en Pic.

A  l’esquerra 

olar  i  despré

l’Aigua de Vi

colònies. Pro

el corriol  qu

orma  paral∙l

haurem  pass

de finals de 

s Camps de 

pujada trob

Vilarmau, ja s

hem vingut,

el Pla dels T

r pel camí de

ró de Vilarma

t des del seg

pel  Capità  G

ha. La raó de

satgisme i situa

les	Paitid
a pujada de 

17. 

a  d’entrada 

a  carretera 

fins a la Font

r  la  carreter

Mostatxo.  A

a  la  desapa

gem per la p

b un encant 

arçal (GIV‐52

fins arribar a

ntre els avet

m d’estar ate

m  d’agafar 

ubi,  i de la G

Aquí el cam

baixa fins a 

és  a  Vilarma

ladrau i la Fo

op del Pujola

e trenca a l’

ela  el  camí 

sat  per  la  Fo

segle XVIII  (

Vilarmau  fin

barem la min

igui pel cam

prenem la p

Tions, rodeja

e llevant que

au. 

gle XIX a  la x

eneral  de  C

e la seva con

ació actual. 

des.	
e dificultat m

al  poble,  d

que  porta 

t de les Delí

ra  amb  prec

Al  final  de 

areguda  Fon

pista que rod

especial. Pro

201) toca una

al Coll de Go

ts cap a  la G

nts, perquè 

per  baixar  f

Gruta,  i més 

mí queda talla

 Cerdans  i C

au,  tot  creu

ontalegre.  

ar hi havia l’A

esquerra i b

de  Vilarma

ont  de  Vila

(ara residèn

ns arribar a

na de l’antiga

mí dels camps

pista de l’esq

nt l’anomen

e en una asc

xarxa catala

Catalunya,  p

nstrucció era

mitja a 

davant 

cap  a 

ícies, i 

caució 

l’antic 

nt  del 

deja la 

op del 

a altra 

omara, 

Granja 

en un 

fins  al 

cap a 

at per 

Coll de 

ant  la 

Antiga 

aixa a 

u  fins 

rmau. 

cia de 

l camí 

a Font 

s o pel 

querra 

nat Pla 

censió 

na de 

primer  

a la de 



Hidrologia i deus d’aigua al Montseny Nord. Història, cartografia, paisatgisme i situació actual. 
Oscar Farrerons, Rosa Pasaret. 

112 

facilitar  la  comunicació  amb  els  pobles  de  l'interior  del  país  i  així  poder  combatre  més 

eficaçment  els  rebels  carlins.  El  telègraf  tenia  una  bola  que  es  podia moure  verticalment  i 

ocupar 5 posicions diferents i una barra situada a mitja alçada que podia girar i disposar‐se en 

quatre orientacions. Cadascuna de  les 20 combinacions  tenia un  significat numèric,  i  la  seva 

successió de valors constituïa el missatge secret que era traduït amb un codificador que nomes 

tenien  les  autoritats  militars.  Les  torres  de  la  línia  anaven  reproduint  successivament  les 

disposicions del telègraf que observaven (amb un petit telescopi) en  les torres veïnes  i així el 

missatge  circulava  fins al  seu destí: Castell de Montsoriu – Torre de Vilarmau – Espinzella – 

Castell de Taradell.  

Diuen que des d’on es pot sentir set campanars si amaga un tresor, i això passa aquí a la Torre 

de Vilarmau... 

De la Torre de Vilarmau desfem el camí, tornem al Pla dels Tions, i continuem carenejant cap a  

ponent  fins al Collet de Palomeres  (1027m). En aquest collet hi conflueixen 4 camins, el que 

venim nosaltres de l’est des del Pla dels Tions, el que va cap al sud fins a Borderiol passant per 

darrera del Turó de la Tremoleda, el que va a l’oest cap a la font del Vern, i el del nord que ens 

retorna a mas Vilarmau. Del camí de ponent hi ha un petit viaró que ens mena a un sot on 

sorgeix aigua de la muntanya. Podríem ser davant de la desapareguda Font de Palomeres. 

Del Collet de Palomeres, seguint 700m. el camí  trobarem  la Font del Vern davant d’un petit 

embassament, i continuant la pista tornem al camí de Vilarmau, però tot just uns metres més 

enllà d’on havíem arribat quan pujàvem des de la Granja d’en Pic. 

Reprenem el camí de Vilarmau però sense arribar al Coll de Can Gaudenci. Just quan arribem a 

la  tanca  de  la  casa  del  costat  del  coll,  hem  de  prendre  el  corriol  que  va  per  darrera,  pels 

anomenats castanyers del Martí. Aquest corriol creua la carretera de Sant Marçal i en poc més 

de 200m. (sense arribar al Martí) podem agafar el sender senyalitzat SL‐C81 “Castanyer de les 

Nou Branques” que ens porta a la Font del Ferro i a la Font del Noi Gran. Podem baixar sender 

avall fins a la Font de les Paitides. Aquí abandonem el SL‐C81 i pugem fins el corriol que uneix 

les  cases  d’aquest  veïnat.  Nosaltres  el  prenem  en  direcció  de  baixada  fins  al  Sagrat  Cor  i 

seguint aquest corriol fins al passeig Ramon Bofill que ens porta fins a la plaça del Dr. Carulla, fi 

d’aquesta ruta. 
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Pujol. Abans d’arribar‐hi  trobem una cadena que barra el pas al vehicles. Des del pont hi ha 

unes vistes molt boniques del torrent, i un saltant d’aigua esplèndid. 

Un cop passat el pont pugem pel camí  fins arribar al Noguer, mas documentat des del segle 

XIII, que pertanyé primer al  llinatge dels Noguer, però passà després als Martí  i als Bofill per 

enllaços matrimonials. Del mas, que rodegem pel camí perimetral, pugem pel corriol que ens 

torna al Pla de Montfalcó, i d’aquí desfem el camí fins tornar una altra vegada a la plaça del Dr. 

Carulla. 
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Per a  la nostra ruta girem cua  i tornem a pujar fins Cabana FontSavellar, on cal continuar ara 

pel  sender del MV passant per darrera del Turó de  les Queredes, arribant  fins al Morro de 

l’Alba i el Turó de la Terma d’en Planes. Des d’aquí és té una magnífica vista de Sant Segimon i 

Sant Miquel de Barretons. 300m. més enllà arribem al Collet de Sant Miquel, d’on es deriva un 

corriol que baixa fins al fons de  la vall del torrent de Rentadors  i remunta fins al collet de  les 

Tres Creus (on podríem enllaçar amb  les rutes R‐2  i R‐6 proposades en aquest treball). Diuen 

que aquest  corriol va  ser una de  les primeres  travesses per on va passar en Artur Osona al 

Montseny,  i potser per això és que  la Font de Riudeboix està dedicada a ell. Nosaltres però, 

continuem per la pista uns 200m. més fins a prendre el trencall a mà dreta que ens porta una 

altra vegada  fins al Collet de Font Pomereta. Ara  sols  toca baixar una altra vegada  fins a  la 

carretera, gaudint de l’alzinar ben format que travessem però amb molt de compte per la forta 

pendent.  
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(1225m.) des que hem sortit des de l’Acampam. Aquí coincidim amb el recorregut de la nostra 

ruta R‐2, de  pujada  fins  a  Sant Miquel dels Barretons.  La  vista de Viladrau  i  la  seva  vall  és 

esplèndida, més proper veiem Can Gat i l’ermita de l’Erola, i tot just sota els nostres peus Sant 

Segimon. 

De  Sant Miquel  dels  Barretons  emprenem  la  tornada,  resseguint  el  camí  que  careneja  600 

metres fins a Coll Saprunera. Arribats aquí podem apreciar alguna de les boniques carlines que 

a  la primavera floreixen en diferent parts del Montseny, però molt especial en aquest  indret. 

Des del coll surten dos corriols cap a  l’est, un avall cap al torrent de  la font de Matagalls  i un 

altre  amunt  cap  al  Pla  dels  Ginebres.  I  un  altre  corriol  cap  al  sud,  que  és  el  que  prenem 

nosaltres fins arribar a la corba del Serrat Vaquer; i desfem el camí fins al Sot de les Estelles i el 

Faig Gros. Arribat aquí pujarem pel corriol del Sot de la Fagetona, i en tan sols 200m. estem a 

la Font dels Manlleuencs, i 300m. més a la Font de la Sardana i la Font Clareta, aquesta ja al Pla 

de  la Gavarreta. Aquest  és un  lloc  especial,  recollit,  verd de  totes  les  tonalitats. Conec  uns 

amants de la natura que van venir aquí a celebrar el seu primer any de casats. 

Ara  toca pujar durament  fins  al Pla de  la Barraca, on podrem  apreciar un bell pou de  glaç. 

Aquest pla també és molt bonic, però hi ha tot el tràfec de  la gent que puja al Matagalls, car 

ara  ja  tornem a ser al GR 5.2. Podríem baixar pel corriol que en direcció oest ens porta a  la 

Font dels Garriguencs, a  la Font de Mossèn Cinto  i més avall una altra vegada al Sot de  les 

Estelles. Però  la nostra ruta R‐6 continua pel camí de Matagalls de baixada cap a Collformic, 

rodejant el Turó d’en Besa ara pel sud i tornant a la Carena dels Roures i la Creu Carlina. 
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Un cop tornem a ser al nostre corriol, en 200m. trobarem el conjunt de les fonts del Collet de 

Llops, la Font Freda i la Font de la Rosa. Aquestes son fàcils de trobar i esdevenen una parada 

obligatòria per  la majoria dels muntanyencs que pugen al Matagalls, car  les fonts estan a tan 

sols  100m.  del  collet,  i  visibles  des  del GR.  Podeu  observar  al  terra  restes  d’unes  antigues  

misterioses vies fèrries. Som al punt més alt de la nostra ruta, i ara ens toca baixar  tornant pel 

camí de Matagalls. És un camí molt transitat, del Collet de Llops al Collet de l’Estanyol, després 

rodejar  el  Turó Gros  de  Santandreu  i  arribar  als  Cingles,  on  cal  baixar  amb molta  cura  pel 

empinat pedregar. Al peu dels Cingles ens trobem al Pla de la Barraca i ara, tal com fèiem a la 

R‐6, continuem baixant pel camí fins a Collformic que és on hem deixat el cotxe. 

Si al acabar l’excursió encara teniu set podeu baixar un 300m. en direcció Seva pel voral de la 

carretera fins arribar a la Font de Sant Jordi. 
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Veureu  que  tothom  continua  camí  a  l’oest,  seguint  el  GR,  cap  al  Collet  de  l’Home Mort  i 

Matagalls, però nosaltres farem volta. Anirem cap al sud, cap a Sant Bernat, sempre per sota 

del Turó de la Bandera. En 300m. arribarem a la Font de Coll Pregon. I amb altres 300m. més 

ens trobarem la pista que baixa cap a Sant Bernat. La nostra ruta no baixa, continua bastant en 

planer, cap a Pla Soliva de Dalt rodejant Puig Sacreu  i just aquí comença a fer un gir de quasi 

180º. Si abans caminàvem en direcció sud, ara ho fem en direcció nord, abans rodejant el Turó 

per  l’est  i  ara per  l’oest.  El  corriol descendeix  suaument  en quasi 900m. de  recorregut  fins 

arribar  al  sot de  la  Font d’En Vila. Darrera de  la  font hi ha dos exemplars de  faigs bessons 

dignes d’admirar. 

De  la  font sortirem pel corriol en direcció oest que en poc més de 200m. ens porta  fins a  la 

petita  carena  de  Serra Mitjera,  i  d’aquí  al  tirany  cap  al  nord  que  remunta  fins  els  1565m. 

d’alçada del Collet de Llops. Aquí coincidim amb la nostra ruta R‐7 i una altra vegada el GR 5.2. 

Sols  ens  resten 600m. de pujada pel  camí pedregós  fins  arribar  al Matagalls. Des dels  seus 

1696m. d’alçada es té una visió esplèndida de gran part de Catalunya. Si no ho sabeu distingir 

bé no us preocupeu, mireu la taula de pedra que hi ha davant de la Creu, en el pla de sobre hi 

te gravats dibuixos dels principals indrets de Catalunya que podeu intuir mirant en la direcció 

que marca. 

Des de dalt del cim ara baixem pel  la carena,  seguint el GR en direcció est, cap al Collet de 

l’Home Mort,  just on entrarem  a una densa  fageda que  en  ziga‐zagues ens porta una  altre 

vegada fins a Coll Pregon, d’on refem tot el camí enrere fins a Sant Marçal. 
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R‐9,  als  1500m.  d’altitud  on  es  ubicat  aquesta  mostra  en  perfecte  estat  de  pou  de  gel 

tradicional del Montseny. L'activitat de  les geleres artificials és coneguda des de  temps dels 

romans,  tot  i  que  el  seu  gran  desenvolupament  va  tenir  lloc  entre  els  segles  XVI  i  XIX, 

utilitzades fins a mitjan segle XX, quan, amb l'aparició dels primers frigorífics, cauen en desús i 

desapareix un sistema va ser la base per a un treball i una professió muntanyenca. 

Des del pla del pou de gel surt un senderó mig abandonat en direcció oest que ens portaria fins 

a  la perduda  Font de  la Batadella. Un  altre  corriol, molt  transitat,  fageda  amunt  fins  a Coll 

Pregon, camí de Matagalls. I de l’oest puja la pista del SL‐C82 que havíem abandonat a Coll de 

Joan.  És per  aquí per on  tornarem  cap  a Bordoriol.  La pista passa per  la  Trona,  amb  vistes 

esplèndides a la vall d’Arbúcies, i uns 200m. més avall ens trobem el corriol que ens permetria 

tornar  cap  a  la  font  de Mosquits.  Si  continuem  baixant  trobarem  Coll  Sabènia  de Dat,  Coll 

Sabènia de Baix  (i proper estaria  la malaguanyada Font de Cans) amb  les seves fotogèniques 

vistes de Viladrau, i 1.100m. més avall Coll de Joan.  

Ara seguim la pista de baixada, i no pas del corriol on hem pujat, i passem pel Corral de la Vila, 

construcció de planta rectangular amb coberta a una sola vessant que compleix la seva funció 

amb  senzillesa  i  bella  funcionalitat,  tan  que  és  catalogat  al  “Inventari  del  Patrimoni 

Arquitectònic del Parc del Montseny” amb el nº 17/14/270.  

200m. més i ens trobem per la pista que em pujat, la Font de Pastors i el cotxe que hem deixat 

aparcat a Bordoriol. 
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  Del  Pla  de Malataup  prenem  el  corriol  que  puja  en  direcció  nord‐est  travessant  les 

Rossoles del Pujol  i  les famoses “Pelades” amb una bonica vista de Viladrau,  les Guilleries  i el 

Prepirineu, fins arribar a la Font Rupitosa, que és el punt més elevat de la nostra ruta R‐10. 

	
  Des de la Font Rupitosa anem descendint fins que a uns 500m. arribarem a la Font de 

l’Avet Blau,  i si seguim fins a  la Font de Llops (on coincidim amb  la ruta R‐9)    i Coll de Joan al 

final.  

  500m. més enllà de la Font de l’Avet Blau, i seguint la ruta, trobarem la desviació d’una 

pista forestal que gira quasi 180º de la nostra direcció, i que travessa el sot de Coll Pregon. Just 

en aquest sot trobarem la Font Generosa. 

  Continuem  baixant  per  la  pista  on  podrem  apreciar  la  fageda  en  plena  explotació 

forestal, i com canvien els colors entre els boscos densos i aquests boscos on ara sols en resten 

faigs  joves. Aquest camí  l’hem anomenat “de  la Noguera” en honor de  l’esplèndida noguera 

solitària que es troba a peu de camí,  i per això rep aquest nom  la font recentment bastida a 

poc més de 200m. de la Font Generosa. 

  La  següent  font que  trobarem    seguint  el  camí que  ens porta de  retorn  al Pujol de 

Muntanya és la Font del Vell Castanyer, però just abans ens podem internar per un petit corriol 

un pel amagat que ens portarà a la Font dels Vells Amics.  

  A partir de la Font del Vell Castanyer podem continuar caminant per la pista fins a Coll 

Roig, on podem agafar el camí de baixada fins el Pujol de Muntanya, passant pel Pla Sartiga; o 

el  camí de pujada  travessant  la Tronca del Pujol  fins al Corral del Pujol. Totes dues opcions 

estan  farcides  de  generosos  castanyers  que  val  la  pena  visitar  a  la  tardor.  Però  la  nostra 

excursió torna al Pujol per ara desfer tot el camí que hem fet fins ara i així completar els més 

de 13km de la R‐10. 
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de la Serra de Goitallops. Prop hi ha la perdura Font de la Caseta del Vilar. I 600m. més de camí 

arribem  al  Vilar  del  Bosc,  d’on  si  tenim  sort  podem  veure  l’original  Font  del  Vilar,  molt 

amagada a la part baixa dels camps. 

Ara  toca pujar uns 60m.  fins a Coll Roig  (756m.), un collet on es  troben  tres  termes 

municipals, identificats per una pedra prismàtica de base triangular, amb una lletra a cada cara 

segons el terme al que miren: T (Taradell), V (Viladrau) i StJ (Sant Julià de Vilatorta). Des d’aquí 

el camí és planer cap a Puig‐l'agulla,  i  les vistes a  la vall de Fàbregues son esplèndides. Just a 

uns  800m.  trobarem  el  corriol  que  s’enfila  cap  al  cim  del  turó,  i  també  el  que  després 

prendrem per descendir fins a la Guineu.  

Del cim de Puig‐l'agulla podem baixar per un corriol en direcció nord fins al santuari (ja 

al terme de Sant Julià de Vilatorta), prendre aigua de  la Font de Puig‐l'agulla,  i tornar al punt 

inicial per un altre corriol que  ressegueix el cim per  la banda de ponent. Ara baixem durant 

1,4km. aproximats fins a l’embasament de la Guineu, prop es pot veure la Font de la Guineu. I 

prop de l’Hostal de la Guineu podem veure la Font del Sot de les Bruixes. 

El dia de Tots Sants de 1617 gran quantitat de bruixes de  l’entorn del poble es varen 

trobar a Sant Segimon per fer les seves reunions on “es tenia tracte carnal amb el diable, i per 

mitja d’ungüents  tenien  la  facultat de volar.”17 cosa gens estranya  ja que els beuratges  i  les 

pomades que es prenien en aquestes reunions estaven preparades amb plantes al∙lucinògenes 

com la belladona, el cascall i l’estramoni. Entre 1618 i 1622, 14 dones de Viladrau acusades de 

bruixes foren penjades a la Plaça Major del poble. Si voleu veure una representació d’aquestes 

“bruixes”, podeu contemplar el “Ball de les Bruixes” que es representa des de 1997 cada nit de 

Tots Sants a la Plaça Major de Viladrau. 

Ara agafem el vial que ens porta des d’aquest veïnat  fins a  la carretera de  la Fullaca 

(BV‐5251) i fins el Pont de Fàbregues, el punt més baix de tota la ruta. Si agaféssim el camí del 

marge esquerre de  la Riera Major de Viladrau arribaríem a Fàbregues  i podríem apreciar el 

mas antic, el mas nou i la Font de Fàbregues. 

Des de Pont de Fàbregues hem de caminar amb compte pel voral de la carretera fins al 

mas anomenat “PuigdeFàbregues”, i després 1,3 km. més fins a La Noguera. Aquí agafarem un 

tros  de  l’antiga  carretera  de  terra  que  passa  tot  just  per  davant  del  conjunt  de  tres 

edificacions: la masoveria amb una lliça a la part sud, la casa senyorial de tres plantes, i l’antiga 

pallissa ara arranjada com a habitatge. Destaca l’antiga murada que protegia la masoveria i la 

casa dels amos. Per  beure de Font de La Noguera cal endinsar‐se per un corriol que ressegueix 

el sot en direcció est a l’altre costat d ela carretera. 

De La Noguera caminem pel voral fins a Mas d’Osor, on hi havia la desapareguda Font 

del Mas d’Osor,  i una mica més fins al Noc, amb  la seva Font del Noc. Tots dos masos estan 

situats a l’altre marge de la Riera Major. El Mas d’Osor disposa d’un pont que permet accedir 

des de la carretera, però al Noc cal accedir des d’un camí de terra que prové dels Abeuradors. 

Entre aquestes dues construccions, baixant per un corriol molt pendent i a toca la Riera, hi ha 

                                                            

17 Viladrau. Quaderns de la revista de Girona. M Feliu, I. López, X. Lopez, LL Pagespetit. Pàg.24. 
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la  malaguanyada  Font  Fresca.  Sols  ens  queda  tornar  a  Masvidal  i  recollir  el  cotxe  a 

l’aparcament de La Barita. 
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http://burcet.lacoctelera.net/post/2009/12/01/la‐reserva‐dels‐inmortals 

http://cultura.gencat.cat/invarquit/Fitxa.asp?idregistre=1974 

http://escolaiaigua.blogspot.com/2011/04/laigua‐viladrau‐pistes‐daigua‐moli.html 

http://parroquiadeviladrau.wordpress.com/historia/ermita‐de‐lerola 

http://viladrau.com/ca/home.html 

http://webspobles.ddgi.cat/sites/viladrau/Lists/Llocs_interes/DispForm.aspx?ID=4 

http://webspobles.ddgi.cat/sites/viladrau/Pages_LeftMenu/llocsinteres.aspx 

http://www.aplecmatagalls.cat/les%20fonts%20aplecs/les%20fonts.htm 

http://www.castanyadeviladrau.cat/index.html 

http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?Parc=3&Submit=Anar 

http://www.enciclopedia.cat/	

http://www.endrets.cat/indret/293/font‐de‐les‐paitides.html 

http://www.escriptors.cat/autors/gliost/ 

http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS‐decimal.html 

http://www.icc.cat/ 

http://www.maselsegalas.com/viladrau.htm 

http://www.montoci.com/ 

http://www.portesdelmontseny.com/cat/vis14.asp 

http://www.quedamitjahora.com/ 

http://www.rinconesde.com/sant_segimon.php 

http://www.rinconesde.com/sant‐marcal.php 

http://www.selva.cat/municipis/index.php?id_muni=3&apartat=patrimoni&id_element=147 

http://www.viladraueducacio.com/ 

www.vinclesfundacio.cat 
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PERSONATGES	RELACIONATS	
 

Ramon Arabia i Solanas (Mataró, 1850 ‐ Barcelona, 1902) 

Promotor de l'excursionisme català, fou soci fundador de l'Associació Catalana d'Excursions, de 

la que n'exercí  la presidència  (1879‐84). Dirigí el butlletí de  l'Associació  i publicà nombrosos 

treballs. Dugué a terme una extraordinària campanya de difusió i publicitat de l'excursionisme 

per tot el país. Partidari de  les relacions amb clubs alpins  i estrangers,  les  inicià  i  les fomentà 

assistint a diversos congressos. Fou especialment  important el seu  impuls en  la campanya de 

reconstrucció del monestir de Ripoll.  

 

Jaume Almera i Comas (Vilassar de Mar, 1845 ‐ Barcelona, 1919) 

Geòleg  i  eclesiàstic.  Es  doctorà  en  ciències  a  la  Universitat  de  Barcelona  i  en  teologia  a 

València.  Fou  canonge,  i professor de geologia  i d'història natural al  seminari de Barcelona. 

Fundador  del  Museu  de  Geognòsia  i  Paleontologia  del  seminari  de  Barcelona.  Publicà 

“Cosmogonía  y Geología”. President de  l'Acadèmia de Ciències  i Arts de Barcelona.  Inicià  la 

confecció  del mapa  geològic  de  la  província  de  Barcelona.  Confeccionà  (juntament  amb  el 

cartògraf Eduard Brossa) el primer mapa geològic corresponent a la zona del Pla de Barcelona i 

Baix  Llobregat, més  tard  presentat  al  Congrés Geològic  Internacional  de  Londres  de  1888  i 

publicat l'any 1891. Després encara en publicà quatre més de les rodalies de Barcelona des del 

riu Tordera al  riu  Foix, el darrer el 1913. Assistí a multitud de  congressos  internacionals on 

presenta  gran  nombre  d'estudis  monogràfics  de  geologia  comarcal.  Presidí  la  reunió 

extraordinària de la Société Géologique de França (Barcelona 1889). 

 

Antoni Pladevall i Font (Taradell, 1934) 

Sacerdot  i  historiador.  Estudià  al  seminari  de  Vic  i  a  la  Universitat  Catòlica  de  Lovaina,  i 

s'ordenà  sacerdot  el  1957.  Actualment  és  rector  de  la  parròquia  de  Sant Quirze  Safaja  (el 

Moianès). Col∙laborà amb Eduard Junyent en el Museu Episcopal i l'Arxiu Diocesà. Després fou 

redactor del catàleg monumental del Servei de Conservació de Monuments de la Diputació de 

Barcelona  i professor d'història eclesiàstica al seminari de Vic  i a  la Facultat de Sant Pacià de 

Barcelona. Va ser el primer president dels Amics de l'Art Romànic (1977‐79), arxiver municipal 

de Vic, cap de la secció d'inventari del patrimoni artístic de la Generalitat de Catalunya (1980‐

1999)  i director  general  del patrimoni  artístic  del departament  de  cultura  de  la Generalitat 

(1984‐1986). Ha publicat nombroses monografies dedicades a monestirs i santuaris. Col∙labora 

en el “Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques”. Ha dirigit alguns dels projectes 

editorials  més  importants  relacionats  amb  la  geografia,  la  història  i  l'art  catalans.  Va  ser 

assessor  general  de  la  col∙lecció  Gran  Geografia  Comarcal  de  Catalunya,  director  de  la 

Catalunya Romànica (1990‐98), i director de L'art gòtic a Catalunya (2002‐09). Des de 1990 és 

membre de l'Institut d'Estudis Catalans i des de 1998 de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 

Arts de  Sant  Jordi. El 1994  va  rebre  la Creu de  Sant  Jordi  i  ingressà  a  l'Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona. Té la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.   
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AGRAÏMENTS	
 

  És de  justícia  començar  aquests  agraïments  als  “Amics Aplec de Matagalls”,  al pare 

Ramon Caralt pel seu ànim cap a  la meva tasca, a  Joan Alsina que m’han permès accedir als 

arxius de l’associació, a Joan González que em va animar a fer la meva primera publicació, i en 

especial a Àngel Rabat per les seves explicacions sobre gran quantitat de fonts que va construir 

i a Joaquim Bosch per ajudar‐me a esbrinar quelcom més sobre la Font de l’Escot i la Font de la 

Blada.  

  Aprecio molt l’empara de la meva colla d’amics de Viladrau; sobretot d’en Jordi Boadas 

i Mir, que des de fa molts anys ens ha permès gaudir de  la seva  inestimable companyia  i del 

seu  bon  saber,  al  costat  del  qual  tantes  coses  he  aprés.  De  l’Anna  i  la  Isabel  Permanyer, 

particularment per les explicacions de l’oncle de la seva àvia, en Damià Pradell. 

 

  Gratitud  a  les  atencions  rebudes  dels  germans  Brachs,  en  Jordi  i  en  Lluís  de  “La 

Noguera”, per l’ajuda inestimable en la cerca de la Font Fresca i la Font de la Noguera. Gratitud 

també cap a Ignacio de Puig Girona per permetre’ns l’accés a la Font de Can Gat i confiar‐nos 

les seus records viscuts a Viladrau des de petit. 

 

  Gràcies també a en Lluís Calm de “La Barita”, pels seus savis consells al voltant de les 

fonts de Masvidal i Fresca. A Ramon Oriol de “La Sala Nova” sobre les seves indicacions de la 

Font dels Avellaners, la de les Empentes, i la de Pescadors. A en Miquel Vila per explicar‐me els 

seus records de la Font de Coll Pregon i la d’En Vila. A Joan Campañá de l’”Associació d’Amics 

del Montseny” per l’ajuda en la identificació de les fonts més perdudes, junt amb en Xavier Par 

i en Josep Masnou. A Joan Manel Carrasco i Jordi Perera per l’auxili inestimable en la troballa 

de la Font del Sot de les Bruixes.  A Toni Clavera per les seves explicacions de la nova Font de 

Can Feliu. A Pere Montalt del Vilar del Bosc, per la Font del Vilar. 

 

  Reconeixement específic a en Xavier Burcet Darde (Avet_Blau) per poder gaudir de  la 

seva  amistat,  i  per  poder  haver  estat  amb  ell  amb  les  “seves”  fonts,  la  de  l’Avet  Blau,  la 

Generosa,  la dels Vells Amics,    la del Vell Castanyer  i moltes d’altres.  I  també per en Xavier 

López  i Vázquez del CCEN, que fou el que va  implantar en mi aquesta voluntat de conèixer el 

nombre de fonts d’aquest bell paratge del Montseny. 

 

  Moltes gràcies als nostres veïns  Joan Soler  i Núria Grau que han compartit  les seves 

vivències de quan eren petits, quan corrien de font en font, i de quan treballàvem a muntanya, 

amb les seves aportacions i esmenes a les nostres cerques. Gràcies a ells sabem més de la Font 

de l’Erola i de la Font de la Teula. 

 

  Gràcies a Laura Varderi per mostrar‐nos  la Font de Sant Amador  i explicar‐nos tantes 

coses del Masnou de Viladrau. 

 

Gràcies a pòstumes a Pili Mas i Pep Bassas, que ens van ajudar pels volts de Vilarmau. 

També a l’Agustí Busquets, que ens ha permès de conèixer les històries de quan eren un nen a 

la Font del Raig, a  la Font del Roure, a  la Font   de  la Bassa de Vilarmau,  i a  la Font del Camp 

Xamení. 
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