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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. 
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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 projecte  

No hi ha treballs exhaustius sobre les fonts del Montseny però tenim una primera 
aproximació feta per 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. A hores 
d’ara, en el moment de fer aquest catàleg, nosaltres hem recollit de la molt variada 
bibliografia que hi ha sobre el Montseny poc més de 760 fonts en tota la Reserva de la 
Biosfera (els termes municipals complerts dels 18 pobles que formen el Montseny). 
Totes aquestes fonts han estat posicionades en un plànol googlemaps amb les seves 
coordenades GPS. El seu link és: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1NR7adiDk2597xso
Oa7sFAvUucBE&ll=41.77379618536315%2C2.421964986732519&z=12 

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. 

D’aquests poc més de 760 fonts, seixanta-tres pertanyen als terme municipals de Breda 
o Sant Feliu de Buixalleu, però sols hem pogut visitar.ne dinou, quinze de Breda i 
quatre de Sant Feliu, que són les que podeu trobar en aquest catàleg.  

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. 

  



 

Breda i les seves fonts 

Breda és un petit municipi de La Selva de tan sols 5 quilòmetres quadrats, però en 

canvi amb una població de quasi 4.000 habitants. El terme municipal queda acotat 

entre la Riera de Breda a l'oest i el torrent de Repiaix a l'est, a l'anomenada Plana de 

Breda, a una altitud de 169 m. sobre el nivell del mar al centre de la vila. Breda limita a 

llevant amb el municipi de Sant Feliu de Buixalleu i a ponent amb el de Riells i Viabrea, 

formant una estreta franja municipal que al nord confina amb el coll de n’Orri i pel sud 

té al seu vèrtex prop de l’estació de tren de Viabrea. De la seva limitada superfície sols 

pertany al Parc Natural del Montseny l’angle nord-oriental, corresponent en gran 

mesura amb la conca del Repiaix entre el torrent de Vilaseca i els Terressos, tot i això 

els bredencs tenen una gran consciència de pertànyer al Montseny, ja sigui per la 

presència propera de Montsoriu o per les magnífiques vistes montsayenques que es 

veuen des dels seus carrers i camps. 

El nucli antic de Breda és un centre històric d'estil romànic, declarat bé cultural 

d'interès nacional, que es va originar a partir del monestir benedictí de Sant Salvador 

fundat l'any 1038 pels vescomtes de Cabrera. La terrissa ha estat des de sempre una 

activitat manufacturera important que s’ha anat modernitzant i actualment encara és 

un dels elements culturals i comercials (a més de fabrils) que identifiquen Breda.  

Al Puig de Santa Anna hi podem trobar l’ermita homònima, de la que es té constància 

des de 1624. Aquest turó és un privilegiat balcó sobre la vila i el Montseny de migjorn. 

També és molt interessant visitar el museu Josep Aragay, inaugurant al 1974, amb una 

gran mostra d’aquest artista noucentista, i el Centre Cultural els Forns. 

  



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Duran, Breda 

Coordenades GPS: 41.758169, 2.559414 

Sortint de Breda a 1km en direcció Arbúcies just passat l’empresa anomenada la 

Metral, a la dreta, trobarem un camí que descendeix cap al Repiaix. Just davant de la 

masia de Can Rafeló hi ha un petit descampat per aparcar, però a més de baixar el 

camí (on anirem a la font de la Ratica), voregem el camp en direcció a la Metral i 

trobarem el petit baixador a la font. 

Una font que brolla molt, que permet fruir de l’ombra dels pollancres i verns que 

l’envolten. Antigament es podia creuar a l’altre banda del Repiaix i arribar als prats 

verds, actualment està ple de bardisses i l’accés es molt difícil. 

D’un mur de totxana amb una pilastra central en surt una canella d’acer per on raja 

l’aigua abocada al verdet del terra. La mina de la deu és sobre del broc, en una 

capelleta ara tancada per un material que en desllueix la font. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Xifré, Breda 

Coordenades GPS: 41.747232, 2.564289 

Per anar a la font cal prendre el carrer Gaserans, passat el poliesportiu, en un trencall a 

la dreta. És una font que data de 1923, amb decoració d’influència modernista, amb 

rajoles que antigament eren de color banc, blau i rosa amb decoració geomètrica i 

floral, però ara costa de veure. 

Una de les fonts més boniques de Breda, però malauradament esta malmesa tant per 

el pas dels anys com pel menyspreu de certa gent... Font que pertany a la masia Can 

Xifré (la casa apareix ja en un fogatge de 1595, tot i que hi ha notícies de Gaspar Xifré 

de Breda que es remunten a 1462) situada just davant, que actualment és la seu del 

Centre Excursionista de Breda i el Club de Petanca.  

La font consta d’un parell de bancs amb una taula al centre (actualment a terra) i té 

una sèrie de rajoles amb els casaments de la família de la casa pairal (semblen 3 

generacions familiars) 

Joaquim Bargalló Anglora – Rosa Campañà Ribas 1923 

Rosa Bargalló Campañà – Josep Saurí Vilar 1951 

Joaquim Saurí Bergallo – Francesca Massuet Vives de la Cortada  1986  

 

Al centre podem trobar un escrit firmat per Rosa Bergalló de Saurí que diu així: 

El menut de la casa. 

Brut de cara, espitregat amb el 

cabell embullat i amb els ulls plens 

d’alegria en els llavis picardia, en el 

gest ardit i fort i en el parlà tot 

dolçor. 

Es el virolet vivent, xerraire, murri, 

dolent, el cor ple de salut que li 

transpira pel rostre, es el nano, es el 

menut, es el rei de casa nostra.  

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del carrer Barcelona, Breda 

Coordenades GPS: 41.745416, 2.557758 

Font urbana situada a l’alçada del número 46 del carrer Barcelona, un carrer que 

s’origina a la dreta de la GI-552 i que ens porta fins a la plaça del doctor Rovira.  

L’actual font del carrer Barcelona data de 1992, va ser construïda per l’Associació de 

Veïns Vilatans de Breda, amb l’assessorament artístic de Mª Teresa Mas i Pietro 

Scremin,  el suport de l’Ajuntament, i la participació dels Gegants i Grallers de la 

Batllòria. El seu petit broc raja de la boca d’un sol de ceràmica dins d’un nínxol de 

trencadís de color grog, amb les flamades del sol en grog més brillant. Sobre del 

sortidor hi ha també en ceràmica una representació dels quatre constituents 

fonamentals: foc (element purificador que impulsa l’energia la i força), aire (element  

invisible que impulsa els somnis i els anhels), terra (element sòlid que impulsa els 

costums i les tradicions) i l’aigua (element refrescant que impulsa canvis i 

transformacions). Tot el conjunt esta emmarcat en obra de totxana a sardinell amb 

coberta de teula, i un fris al·legòric amb estris ceràmics.  

El conjunt ceràmic es signat a l’angle inferior dret del frontis pel ceramista Ramon 

Samon. 

 

 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del carrer Còdols, Breda 

Coordenades GPS: 41.749392, 2.559711 

Font urbana situada a l’inici del carrer Còdols, just a la cantonada amb el carrer Sant 

Sebastià i visible des de la carretera d’Arbúcies. També anomenada font de Sant Jordi i 

font de la plaça Trunes. 

La font de Sant Jordi és encastada al tester d’una casa amb façana cap a la plaça 

Trunes, just al costat de la finestra. Està presidida pel gran indicador de la seva data 

original de 1926, tota perimetrejada amb motllures de ceràmica marró. El divendres  

27 de setembre de 1996 es va inaugurar la seva reforma, emmarcada dins d’un seguit 

d’actes organitzats amb motiu de l’homenatge a bredencs distingits i d’una exposició a 

la Casa de Cultura de “La Caixa”. 

El polsador de l’aigua es centrat a una representació clàssica del mite de Sant Jordi 

matant el dragó, tota ella de ceràmica policromada, original de la ceramista Anna 

Majò. La pica de pedra és l’original de 1926 i està a dos pams del nivell del terra. 

 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del carrer Sant Antoni, Breda 

Coordenades GPS: 41.747839, 2.559690 

Font urbana situada al carrer Sant Antoni, en un tram tranquil de vial comprés entre el 

carrer Santa Anna i la carretera d'Arbúcies. 

La font del carrer Sant Antoni data dels anys 90 i va ser construïda per l’Associació de 

Veïns Vilatans de Breda, amb l’assessorament artístic de la Mª Teresa Mas i Pietro 

Scremin,  el suport de l’Ajuntament,  i la participació dels Gegants i Grallers de la 

Batllòria. Com la majoria que es van construir en aquestes dates, la seva característica 

és l’ús de la ceràmica per realçar la font. Tota la font esta encastada en el mur d’una 

casa, i recoberta de ceràmica de color marró, però amb un baix relleu irregular de 

color blau que simbolitza el fil d’aigua que arriba al broc, amb un efecte gràfic ben 

aconseguit. Per sobre en destaca peces irregulars de color terracota i una gran espiral 

groguenca que podria ser el sol. A un dels laterals hi ha elements ceràmics 

irreconeixibles. La pica quadrada de pedra es sostinguda per una massa de pedres de 

riu toscament rejuntades. 

El conjunt ceràmic es signat a l’angle superior dret pel ceramista Jordi Camprubí. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Ca n’Erola, Breda 

Coordenades GPS: 41.752451, 2.551712 

Podem aparcar el cotxe al carrer Montnegre, i fer una passejada d’ aproximadament 

d’1Km. A uns metres de començar trobarem la masia de Can Ferreric (una bonica 

casona recentment restaurada), seguirem caminant fins a trobar Ca n’Erola; no 

deixarem la pista encara, seguim el camí amb un mur de pedra i a uns 300 metres de la 

masia trobarem a l’esquerra un viarany amb una cadena, el seguirem i al descobrir els 

horts, a mà esquerra poc marcat baixa un corriol fins la riera de Breda. 

Antigament tenia un rústic pedró en forma de banc semicircular, però ara ja no en 

queda quasi res. Era una font molt freqüentada, però amb els anys i el poc 

manteniment s’ha deixat de transitar-hi. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Graupera, Breda 

Coordenades GPS: 41.750332, 2.567079 

Aquesta font mig perduda es troba al polígon industrial del Repiaix, just darrera 

l'empresa de ceràmica Graupera S.A. de la que pren el nom. La font aboca la seva 

minsa aigua a la Riera del Repiaix. També podria ser l’anomenada font de l'Aleix, que 

consta perduda a algunes publicacions. 

El corriol per accedir-hi és brut, amb molt pendent, i cal anar en compte per no 

desplomar-se cap baix la riera. El broc per on surt un migrat rajolí d’aigua és un petit 

tub d’acer verdós. Sobre de la font hi ha un gran forat a l’espadat de la muntanya, d’on 

entre pedres arrodonides de riu podeu observar el biot original de l’aigua. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’en Mingo, Breda 

Coordenades GPS: 41.750556, 2.556332 

Font urbana situada a l’antiga carretera de Riells, avui avinguda Mossèn Pere Ribot, 

rector de Riells, poeta i escriptor. La font fou una obra de l’artista de Breda Mª Teresa 

Mas. El terreny va ser cedit pels propietaris, Rosa Carreras i el seu fill Salvador Vives. 

L’any 1992 l’Associació de Veïns Vilatans de Breda van arreglar una sèrie de fonts que 

degut al desús s’havien abandonat. La font d’en Mingo va ser una d’elles, inaugurada 

el 3 d’octubre de 1993, va coincidir amb els actes commemoratius del 925é aniversari 

de la consagració de l’església de Breda. És una de les fonts més importants de les 

inaugurades per l’Associació de Veïns Vilatans de Breda, tant perquè és d’obra nova, 

com pel seu elevat cost econòmic. En el pedró de la font es pot apreciar un poema de 

Mossèn Pere Ribot (a qui esta dedicada la font) que diu així: 

La font d’en Mingo, 

té la virtut 

de l’aigua fresca 

de la salut. 

El goig de l’aigua 

ve del terreny 

del gust de vida 

i del Montseny. 

Dóna coratge 

no perd alè 

perquè és imatge 

de nostra fe. 

 

La font presenta tres àmbits molts diferents: una part elevada d’acer cortén amb 

retalls que permeten veure el cel, una part central ceràmica i una base pètria on és 

situat el broc. La terrissa representa un mosaic en forma de riera, d’una gran bellesa 

plàstica realçada per una panoràmica natural al Montseny increïble. A les peces 

ceràmiques destaquen en relleu pinyes, una ferradura i inclús un petita granoteta. 

Antigament a la font hi havia uns safareigs públics anomenats d’en Mingo (pel nom de 

la casa propera), similars al que hi ha uns metres més amunt sota dels horts. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Molí, Breda 

Coordenades GPS: 41.756465, 2.545668 

Font situada just darrera de la font Pintoresca, uns quatre mestres més amunt. Tenia la 

inscripció “AÑO 1884”, avui desapareguda. Sembla ser que quan es va construir la font 

Pintoresca es va captar l’aigua de la font del Molí de manera subterrània i des 

d’aleshores la font del Molí ha quedat a l’oblit dels bredencs, però encara ara es pot 

veure la pedra i el broc original, tot i que sense aigua. Una canella vella i rovellada i una 

pedra plena de molsa acrediten els temps millors que la font va tenir, tot i que encara 

avui podem apreciar la humitat del lloc, i com a vegades la pedra somiqueja aigua.  

El Molí al que fa referència la font és el Molí d’en Bosch, casa i molí avui en dia en 

ruïnes a l’altre costat d ela riera de Breda, que té al darrera una gran bassa d’aigua 

derivada per un rec des de metres amunt de la riera. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Nova, Breda 

Coordenades GPS: 41.761316, 2.554598 

També anomenada font de Sant Salvador, per anar a la font Nova cal sortir de Breda 

en direcció Arbúcies per Coll de N’Orri (Gi-552). Un cop passada la Granja de Xais del 

Montseny, aparquem a un petit replà a la dreta abans de passar la casa rural “Alma del 

Montseny”. La font queda just a sota del pont al Torrent de Vilaseca. Antigament 

podies aparcar el cotxe a una entrada de camí a mà esquerra però les bardisses s’ho 

han menjat tot. Ara l’únic accés net que hi ha fins la font, es troba en un corriol just a 

10 metres de la casa rural que passa per sota una alzina surera. Si el seguim en direcció 

al riu no és gens difícil trobar-la. 

La Font Nova, va ser descoberta el 12 de Juliol de 1946 per Josep Ponsa, Jordi Rius i 

Planes, Josep Fugaroles i Josep, i Albert Forns. Aquest quatre pioners es van cuidar 

d’arranjar-la perfectament recol·lectant els diners necessaris per poder portar a bon 

terme l’obra. També hi va col·laborar el propietari Salvador Batlle i Viñas. El mestre 

Salvador Codina (1910-1985) li va dedicar la sardana "Font Trobada". 

Tot i que es difícil de llegir, al pedró hi ha escrit: 

“Fuente de San Salvador 

CONSTRUCCION: 12 JULIO 1946 

RENOVADA 12 JULIO 1952” 

Malauradament  actualment la font està en desús i quasi colgada de bardisses; no seria 

millor recuperar el patrimoni material i cultural de la font? 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Novè Centenari, Breda 

Coordenades GPS: 41.747042, 2.557356 

 

Hi ha 2 fonts que s'obren a Breda amb l'arribada de l'aigua corrent al municipi el 1917. 

Una d'elles és la de la plaça del Dr. Rovira i l'altra és la de la plaça del Convent (tot i 

que abans ja hi havia un pou en el mateix emplaçament). 

 

La font de la plaça del dr. Rovira, coneguda actualment com a font del Novè Centenari 

tindrà fins a 3 formes diferents al llarg de la història. Una primera quan es va inaugurar 

al 1917, i una segona quan es va reformar l’any 1927. Per commemorat els nou segles 

que s’havia consagrat l’església del monestir de Sant Salvador, l'any 1968 és quan se li 

dóna la forma actual. En tots els casos la font sempre ha restat al mateix lloc, a la 

cantonada sud-est de la plaça. 

 

La primitiva font de 1917 era un broc que emanava aigua d’una paret enguixada d’uns 

dos metres de alçada. L’any 1927 l’obra de font va ser millorada amb unes pilastres 

laterals a ambdós costats de la paret, i a la vegada coberta amb un frontis neoclàssic 

amb ceràmica acolorida coronats per dos grans gerros ceràmics.  

 

L’actual font del Novè Centenari és un gran roc de granit amb el nom i la data cisellats i 

pintats en negre. EL broc de la font és el cap d’un animal fantàstic (potser un drac) 

situat sobre una gran pica de pedra a nivell de paviment.  

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Pintoresca, Breda 

Coordenades GPS: 41.756465, 2.545668 

Mai un nom d’una font ha estat tan encertat com aquest de la font Pintoresca. Les 

ruïnes del Molí del Bosc, l’encant de la riera de Riells, la fragilitat del pont de fusta que 

la creua i el traçat del corriol que hi accedeix converteixen tot l’entorn en un espai ben 

“pintoresc”, que justifiquen el nom i la nostra excursió. Antigament la font era un lloc 

predilecte per als vilatans de Breda com a zona de passeig, tant per la seva ombra 

entre alts pollancres i verns, com per la claredat i frescor de les seves aigües. 

L’any 1912 es canalitzà l’aigua de la font del Molí, que encara podem veure uns quatre 

metres més amunt, i s’endreçà el lloc com el podem gaudí avui en dia. Entre els anys 

1915 i 1919 “al seu costat dret, a cosa d’uns dos metres, hi havia una altra font de doll 

més dèbil” (Breda histórica, Jaume Coll), avui perduda.  

Per accedir a la font, sortim del centre de Breda resseguint el PR C-201, que porta a 

Montsoriu i Arbúcies. De les últimes cases del nucli edificat en surt un carrer a ponent, 

que al final es converteix en una pista que ressegueix la riera cap a nord. A l’últim tram 

tot el terra de la pista és ple de trencadís de ceràmica de colors, com si fos un estrany 

homenatge a Gaudí. 

La font es troba sota una gran pedra de granit que porta inscrit el nom de la font en 

baix relleu, tot i que avui costa de poder veure. Més avall hi ha la inscripció de la data 

de la seva reconstrucció: 12-2-1912. Sembla que sobre de la data s’hi podia llegir (amb 

ortografia prefabriana): 

 

D’aquesta font cristallina 

beuen mentre tinguis set 

pro respecta l’armonia 

del banc, la taula i el vert 

 

 

 

 

A ambdós costats del broc actual, pedres arrodonides permeten el descans a banda i 

banda de la font. Per celebrar el centenari de la font, es va crear una comissió formada 

per diverses entitats bredenques que van organitzar al febrer del 2012 una caminada 

fins a la font, un esmorzar i una xerrada sobre els boscos de ribera a càrrec del 

naturalista Martí Boada. 
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Font de la plaça del Convent, Breda 

Coordenades GPS: 41.74825, 2.55765 

 

A Breda l'arribada de l'aigua corrent té lloc l’any 1917. Per celebrar-ho, i per donar 

accés al preuat líquid, s’erigeix una font a la plaça del Dr. Rovira i una altra a la plaça 

del Convent, tot i que abans ja hi havia el pou en aquest darrer emplaçament que feia 

el mateix ús. 

 

El Convent que dóna nom a la plaça és un edifici que ha estat al llarg de la història 

hospital, convent i centre educatiu. És situat al nucli antic de Breda, tot just darrera del 

monestir; és una obra inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La 

data primigènia de la seva construcció és 1355, com a hospital, tot i que pels volts de 

1576 l'hospital es traslladà i aleshores l’edifici serà ocupat per monges com a convent i 

després, gràcies al llegat de la fundadora Maria Fortuny,  obriren una escola de nenes a 

finals del segle XIX, que fou operativa fins 1924. Després, entre 1928 i 1972, estigueren 

al càrrec de l’escola les religioses del Sagrat Cor. Quan l’escola quedà en desús l’edifici 

fou cedit a l'Ajuntament que el destinà a casal de gent gran. 

 

La font és situada a l’angle sud-oest de la plaça, annexa al pou original d’on es proveïa 

d’aigua Breda. Es tracta d’un senzill polsador encastat a la paret del prisma de base 

octogonal que mira cap a la plaça. Sota del polsador una vella pica de pedra 

rectangular recull l’aigua sobrant fins al drenatge. Tot el conjunt de font i pou fou 

restaurat amb senzillesa a la tardor 2016 per recuperar la dignitat perduda, refent la 

cúpula que cobria el pou, i arrebossant de nou l’obra, amb acabat pintat en color 

terròs. Alguna casa propera és restaurada però moltes d’altres immediates seria 

necessari recuperar per dignificar el lloc en conjunt. 
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Font de la Ratica, Breda 

Coordenades GPS: 41.758690, 2.558479 

Sortint de Breda a 1km en direcció Arbúcies just passat l’empresa Metral trobarem un 

camí que descendeix cap al Repiaix, cal accedir a la pista i just davant de la masia de 

Can Rafeló hi ha un petit descampat per aparcar, on segurament no estareu sols, car la 

font de la Ratica és una de les fonts boscanes més concorregudes de Breda. 

La font esta ubicada sota les arrels d’un gran alzina. També es coneguda com a font de 

l’Arbre Màgic, arrel d’una famosa sèrie televisiva que es va rodar a Breda (Ventdelplà), 

on s’hi van produir varies escenes. 

A la seva esquerra hi ha una petita bassa (actualment buida i bruta) que antigament es 

feia servir de safareig.  

En 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. 

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. L’aigua de la font és molt similar a la de la Font de Can Duran ja que es 

troben a pocs metres. 
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Font de Santa Anna, Breda 

Coordenades GPS: 41.742481, 2.562078 

La font és prop de l’ermita de Santa Anna, situada sobre al turó homònim. Venint des 

del sud per la carreta GI-522, a l’entrada al poble, trobarem a la dreta el camí de Santa 

Anna que ens porta fins a l’ermita i el seu privilegiat entorn, amb la font en una posició 

central. 

Lamentablement en l’actualitat la font no raja, i tampoc no té broc. Es tracta d’una 

construcció troncopiramidal pètria amb el gran pedró sobre d’on estava el broc 

original. Les lletres amb el nom de la font estan cisellades a la pedra amb la data 1882 

a dalt i 1985 a baix (de la darrera actuació). El conjunt esta al peu del camí, en una 

agradable zona verda amb alzines i suredes, i prop de la font una taula rodona amb 

bancs de pedra que l’acompanyen per fer una de les tradicionals fontades. Si us ha 

agafat set, a uns metres de l’ermita hi ha una font d'obra nova d’on podreu beure. 

L’ermita de Santa Anna és datada des de 1624, i en consta una benedicció del 1789. 

Històricament cada 26 de juliol s’hi celebrava Santa Anna, i es celebrava un aplec de 

sardanes amb la efígie de la santa fins la crema de la imatge el 1936.  Al 1942 es fer 

una nova imatge que tornà a presidir el santuari. En els darrers anys es celebra la Diada 

Nacional de l’11 de setembre fent un canvi de senyera a les 12 de la nit del dia 10, amb 

gran i patriòtica assistència. Des del juliol de 1996 una majòlica ceràmica adossada al 

mur de l’ermita explica amb un poema de Joan Garnatxe perquè els fills de Breda han 

volgut posar la senyera: 

Damunt d’un preuat turó, 

sense límits d’horitzó,  

els fills de Breda han volgut 

arborar dues senyeres, 

curulles de contingut 

i companyes de tresqueres. 

Una és gresol de la fe 

que els il·lumina el seu ser 

i els deixonda amb la campana. 

És l’ermita de Santa Anna. 

L’altre simbolitza el poble. 

És l’ensenya catalana 

que els uneix, els agermana 

i els sadolla d’hàlit noble. 





 

Sant Feliu de Buixalleu i les seves fonts 

Sant Feliu de Buixalleu és un municipi de la comarca de la Selva, província de Girona. El 

topònim està documentat al segle XI com Bursoleu o Bursolevi. En els fogatges del 

segle XV surt Boixalleu i al segle XVI Bosseleu. En els primers censos del segle XIX es va 

registrar Buxalleu. El 1937 es va canviar a Buixalleu de la Selva, recuperant el 

franquisme el nom de San Feliu de Buxalleu, no canviat fins a la dècada del 1980. El 

topònim podria provenir de l'àrab al-bursa, «lloc pelat».  

El seu extens terme municipal de 62 km2 limita amb Santa Coloma de Farners a nord, 

Riudarenes i Massanes a l’est, Hostalric i Fogars de la Selva a sud, Sant Celoni a sud-

oest, Breda i Riells i Viabrea a ponent, i Arbúcies a nord-oest. La part sud i central del 

terme estan travessades per la Riera d’Arbúcies, mentre que el nord és més 

muntanyós. Sols una petita zona del ponent central del municipi pertany al parc 

natural del Montseny, al voltant de Montsoriu. 

La població del terme és de 800 habitants, que es concentren sobretot als nuclis 

meridionals de Gaserans i Grions, més que no pas al cap de municipi (Sant Feliu).  

A més del castell de Montsoriu, compartit amb Arbúcies, els llocs d’interès del municipi 

són l’església parroquial de Sant Feliu de Buixalleu (originàriament romànica però 

modificada en època gòtica amb l'afegit de dues naus laterals), l’església parroquial de 

Sant Llorenç de Gaserans (amb absis romànic), l’església parroquial de Sant Gabriel de 

Grions (segle XVII), l’ermita de Sant Segimon del Bosc (documentada al segle X i 

modificada al començament del segle XVI), l’ermita de Santa Bàrbara (segle XVI) i el 

Gorg d'en Perxistó, on segons la tradició el 5 de desembre de 1082 hi fou assassinat el 

comte de Barcelona Ramon Berenguer II, Cap d'Estopes, a mans dels seu germà 

Berenguer Ramon II, el Fratricida. 
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Font de l’Avi, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.771779, 2.555422 

La font és una construcció troncopiramidal de pedra seca, perfectament integrada a 

l’entorn. El broc és un tub metàl·lic amb un gir de 90 graus que abocava l’aigua 

directament al terra. Una part del tub és rovellada. Sobre del broc, un artístic rètol 

ceràmic vermellós indica el nom de la font amb lletres en relleu, i a sota de manera 

petita i acotada aporta la data setembre 2004. El rètol és protegit pels rocs de la 

construcció, tota ella recoberta de molsa i heures, acompanyant les falgueres del 

paisatge.  

Per arribar la font cal seguir la carretera GI-552 direcció Arbúcies i, quan passem la 

casa de colònies de Can Massaguer, tot just abans de la recta en un revolt d'esquerres, 

trobem un camí que baixa al sot. Si seguim el torrentet en direcció al sot de la Creu, 

trobarem la preciosa font de l'Avi. 

Tot i que ara no raja aigua pel broc, es podria arreglar de manera fàcil, donat que el 

lloc és ombrívol i drena la muntanya propera, de la mateixa manera que al setembre 

de 2004 la font original va ser restaurada pel senyor Clavell. Prop arriba un tub de 

plàstic que aboca aigua al sot. 
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Font de l’ermita de Grions, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.760895, 2.608687 

La font de l’ermita de Sant Gabriel de Grions està situada al costat d’aquesta església 

parroquial, just a la pista que venint de Sant Feliu, passa per Grions i després de 

travessar la carretera GI-553 avança cap a Gaserans.  

Una gran pedra fosca d’altiva verticalitat té enclavat el polsador per on podem beure la 

seva aigua, que es recollida per un clot rectangular al terra amb peces ceràmiques, tot 

voltat de gespa ben cuidada. Al costat esquerra un gran bloc prismàtic de pedra fa de 

seient, i una mica més enllà a la dreta hi ha un banc romàntic de fusta.  

Sant Gabriel de Grions és un temple d'origen romànic, esmentat per primer cop al 

1185, modificat i ampliat al llarg del temps, del primitiu edifici no en resta cap vestigi. 

El temple actual és del segle XIX, i es  caracteritza per l’esvelt campanar de torre. Al 

costat hi ha una masia on es pot veure una torre de defensa ben conservada. 
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Font Escoles de Gaserans, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.749005, 2.591054 

Al municipi de Sant Feliu de Buixalleu hi ha tres parròquies: Gaserans, Grions, i  

Buixalleu, que és la més extensa i que dóna nom al terme. 

La font de les escoles de Gaserans és situada per sobre del camí de Gaserans a Grions, 

prop d’aquestes antigues escoles, però també a 200 metres de l’ermita de Sant 

Llorenç, és per això que a vegades també s’anomena font de l’ermita de Gaserans. La 

font és ubicada a una zona d’esbarjo endreçada, amb un sorral i una tanca de fusta 

que protegeix de la caiguda al camí, i ombrejada per dos plataners ben formats.  

Un gran pedró de granit, amb alguna clapa més fosca, es enclavat al terra amb l’aixeta 

fixada al bell mig. Quan premem el polsador, l’aigua en brolla en força, i es desguassa 

per un petit forat al terra, amb paviment de formigó perimetrejat per totxanes a 

sardinell.   

El temple parroquial de Sant Llorenç de Gaserans es remunta al segle XI, tot i que 

consta l'any 1086 com a data en que es va consagrar l’església. De la primitiva 

construcció sols es conserven la part de l'absis, la base del campanar i alguns trams 

dels murs de les naus. Durant segles hi ha hagut diverses reconstruccions, darrera de 

les quals al segle XIX, en que es va fer l’actua façana barroca. També destaca la 

Rectoria Nova, amb una bella galeria porxada. 
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Font de Mas Gelat, Sant Feliu de Buixalleu 

Coordenades GPS: 41.770534, 2.569199 

Situada prop de la carretera GI-553 al punt quilomètric 6,5 vial d'Hostalric a Arbúcies 

just al costat del restaurant homònim de la font. Ens ha explicat la propietària del Mas 

Gelat que aquesta font fa anys i panys que no raja, ja que la mina és sol assecar i al seu 

parer quasi no val la pena arreglar-la. 

La font consisteix en un mur rectangular de baixa alçada de pedres encimentades, 

totes recobertes de verda molsa, i disposa d’una canella central de pedra central. 

Corona el conjunt un roc gros al centre del mur presidint la font. 

Sembla ser que molt a prop existia la font del Castanyer, actualment desapareguda, 

com també les fonts dels masos del costat, la font del Garduix i la font de la Mena, a 

hores d'ara desaparegudes o colgades per les bardisses. 
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Font de l’Olivareda, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.80183, 2.58362  

Un cop deixem enrere el veïnat de Sant Feliu de Buixalleu i agafem la carretera que ens 

porta a Sant Segimon del Bosc, al cap de pocs quilometres, passem la casa de nom El 

Bac que ens queda a mà dreta i en pocs metres veiem a mà esquerra el sot del Bac. En 

aquest espai hi ha un replà on podem aparcar. Si seguim el torrent uns metres amunt a 

mà esquerra sobre el marge ja podem veure el que havia estat la font de l’Olivareda. 

Actualment fa la funció de captació d’aigua de la casa de el Bac, encara queda un petit 

mur d’obra força cobert pel fang que et fa pensar que sota d’aquell gruix de terra hi 

pot haver un broc perquè pots observar com brolla l’aigua constantment. 

 





 

Agraïments 

• Andreu Pujol Mas (tinent d’alcalde de Breda), que ens va il·lustrar amb la 

història de Breda. 

• Gemma Font (documentalista del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA) que 

ens va assistir en la documentació i marc històric de les fonts montsenyenques. 

• Jordi Tura (director del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), que amb la 

seva visió crítica va ajudar-nos a ordenar l’ingent material que hem recollit. 

• Josep M. Abril López (Tècnic de Cultura Ajuntament de Sant Celoni) gran 

coneixedor del Baix Montseny. 

• Kim Mateu (Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), en la maquetació dels 

plafons per a l’exposició de les fonts del Montseny. 

• Laura Fortuny Balsera, per l’aguant i la paciència d’hores i hores als boscos del 

Montseny amb el fotògraf del projecte. 

• Rosa Pasaret, companya en centenars d’excursions pel Montseny, que ha 

visitat quasi tantes fonts com nosaltres.  
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