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Els que fa un temps que estem donant voltes pel Montseny, i per les seves 

fonts en particular, ens adonem com de mica en mica els dolls d’aigua es van 

aprimant, les construccions que les ennoblien s’han anat degradant i arruïnant, i si 

ho comparem amb les antigues postals on la font era un element central de la vida, 

on es feien les fontades, on es dipositava el llegat cultural i natural de l’aigua, on 

els poetes cantaven els seus millors versos, ens adonem que cal preservar aquests 

racons com a font de coneixement. Per això portem a terme el nostre estudi, però 

no sols com un treball teòric, sinó que volem redescobrir i animar a tothom, 

caminant i passejant, les fonts per apreciar aquest bé tant valuós. Que tornin els 

poetes a les fonts! Que hi tornin els enamorats! les persones grans i els petits una 

altre vegada a caminar cap a les fonts. Evitem el declivi de les nostres fonts fent 

front a la societat de les preses i de l’aigua embotellada que ens ha tocat viure. 

Agraïm a Joan Lopez Cortijo (Campins). tota la informació aportada, els 

consells i la seva saviesa i coneixement del Montseny. I també donem les gràcies a 

Lluís Hilari Plans, amo de Can Llorens (Campins), per obrir-nos casa seva i per les 

seves explicacions sobre les fonts properes. 
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Projecte Fonts del Montseny 

Tots sabem que les fonts del Montseny són molt nombroses, però en sabem quantes n’hi 
ha? en quines condicions? les coordenades d’on estan ubicades? el seu estat de 
manteniment? el tipus d’aigua que brolla del seu manantial? Aquestes i moltes més 
preguntes són les que volem resoldre amb el nostre estudi.  

Primer de tot podem llistar el nombre de fonts que existeixen al Montseny. En aquest 
aspecte no hi ha molts treballs exhaustius però tenim una primera aproximació feta per 
en Martí Boada en que fa referència a més de 700. També hi ha llistats de fonts de 
diferents associacions locals com els Amics de les fonts de Viladrau (on estan indexades 
dos centenars de fonts) o Vadefonts d’Aiguafreda. De totes maneres el criteri per la seva 
quantificació pot variar en funció que es compatibilitzin les fonts perdudes, els biots, les 
urbanes o sols les naturals, o totes les que estan ubicades al terme municipal o sols les 
que es troben dins del parc natural del Montseny. En una primera aproximació, a hores 
d’ara, nosaltres hem recollit de la molt variada bibliografia que hi ha sobre el Montseny 
un total de poc més de 700 fonts que de ben segur seran unes quantes més, perquè cada 
setmana aprenem coses noves. Totes aquestes fonts han estat posicionades en un plànol 
googlemaps amb les seves coordenades GPS, que podeu trobar amb el nom de “Projecte 
Fomst del Montseny”. 

Estan situades amb quatre colors, amb la següent llegenda: Vermell: fonts boscanes; 
Blau: fonts urbanes; Verd: fonts per geolocalitzar; Negre: desaparegudes. 

El nostre projecte inclou visitar les fonts, comprendre el lloc, escriure una fitxa de cada 
brollador amb la situació, l’estat, la manera d’arribar-hi, les llegendes i històries de la 
font o del lloc, i fer un conjunt de fotografies artístiques de cada una d’elles, de manera 
que es pugui captar la bellesa del paratge. 

Al voltant de la fonts del Montseny trobarem falsia, heura, molses de menes diverses, 
crisospleni, aiguarola, creixen, miosotis….  i l’arbrat que li dóna ombra sempre compost 
per pollancres, verns, alzines, suredes, roures centenaris, castanyers.... A lo millor 
tindreu la sort de poder gaudir de la companyia d’alguna salamandra amb el seu caminar 
badoc, i en els bassals de l’entorn de la font observar els capgrossos de tòtil, de gripau o 
de granota.  

En general les fonts del Montseny són de dèbil mineralització, lleugerament 
bicarbonatades i càlciques. Les aigües amb més bicarbonat i més calci són també les 
que tenen uns valors més alts en quan a conductivitat. 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. A més altitud 
menys minerals, de manera generalitzada. Aquestes característiques expliquen la gran 
quantitat de plantes envasadores d’aigua que hi ha al Montseny, ja que a part de ser 
aigües de gran qualitat, pel sabor són les més ben acceptades per la població. 
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Campins i les seves fonts 

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, àlies Serafí Pitarra, que el comprà 

en 1886 i 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. 
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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 

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. Estan davant de la font, i contemplant el trànsit 

pausat dels veïns passar i saludar-se, sembla talment que haguéssim anat molts anys 

enrere. Sortint de missa les vells xerren de les seves coses, mentre que alguna família 

amb nens petits s’acosta a la font de Sant Joan mentre la mainada aprofita per 

xipollejar una mica amb l’aigua. 

El conjunt és un mur d'uns dos metres d'amplada per quasi tres 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, amb un aire de Renaixença ben 

marcat. Al centre del frontal hi ha un mosaic de rajoles representant Sant Joan, amb 

una efígie clàssica 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 les 

plantes quasi “es mengen” la font, de com creixen de ràpid aquests arbusts 

perennifolis. 
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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. 
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Fogars de Montclús i les seves fonts 

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 és 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. 
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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 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. 

El broc és de pedra i queda al lateral esquerra de la font;  a mode de garlanda superior  

hi té un marc que li dóna forma arrodonida, i com si hi tingues espai per fer alguna 

escriptura, però no és el cas, o actualment ja no es visible. La 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. 

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 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 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 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.  

  





Centre Cultural Rectoria Vella. Sant Celoni. Exposició fonts del Baix Montseny. 
Oscar Farrerons, Adrià Corella. 

 
 

39 

 

Font del Frare 

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 suggerent 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 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 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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Gualba i les seves fonts 

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 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. 
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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. 
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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 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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