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Però potser el veritable encant de les fonts del Montseny no és tant el seu nombre 
elevat, sinó lo variades que són. Hi ha fonts a gran altitud com la dels Cims (Viladrau) i 
la de Coll Pregon (Montseny). N’hi ha d’urbanes com la del Novè Centenari (Breda) i la 
del carrer Sant Hilari (Arbúcies).  D’agradoses com la Fresca  (Sant Pere de Vilamajor) 
i la de la Crosa (Cànoves i Samalús). Existeixen les fonts humitoses com la de Can 
Viader Vell (Gualba) i la de Passavets (Fogars). Les generoses com la Maria Negre 
(Arbúcies) i la de Cinc Raigs (Sant Esteve de Palautordera). Les romàntiques com la de 
la Noguera Punxeguda (Figaró) i la del Lleó (Aiguafreda). Les perdudes o mig 
amagades com la de la Pepa (Riells) i la del Bellver (Tagamanent). Les històriques com 
la del Ferro (Arbúcies) i la Sors (Seva). Algunes es troben a peu de pista com la font de 
la Teula (La Garriga) i la del Molí (Figaró). Altres són captivadores com la de l’Avi 
(Sant Feliu de Buixalleu) i la dels Balços (Aiguafreda). Juganeres com la del Rellotge 
(Gualba) i la del Frare (Fogars). Misterioses com la de Doña Eulàlia (Tagamanent) i la 
de Cortils (Viladrau). Portentoses com la de Montserrat (Campins) i la de Santandreu 
(El Brull).  

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 de gran mesura, i 
també en certs caos un tilꞏler o una sequoia despistada, algun avet i inclús dos o tres 
bedolls. 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.  

Al terme municipal del poble del Montseny, en el moment de la redacció d’aquest 
catàleg de l’exposició, tenim identificades 44 fonts, de les que hem aconseguit trobar, 
visitar i fer la fitxa corresponent 19 fonts. 

   



El Poble del Montseny i les seves fonts 

El poble del Montseny té l’honor de tenir el mateix nom que el parc. Antigament era 
conegut amb el nom de Sant Julià del Montseny. El seu relleu és molt accidentat, ja que 
s'estén des dels cims de Matagalls i les Agudes, al voltant dels 1.700 metres d'altitud, 
fins més avall del nucli principal del poble (situat al voltant de l'església parroquial), a 
una cota de 530 metres. La població censada és de 320 habitants. 

Els 26 km2 del terme limiten al nord amb Viladrau, a llevant amb Arbúcies, a sud amb 
Fogars de Montclús i Sant Pere de Vilamajor, a ponent amb Tagamanent i al nord-oest 
amb el Brull. 

El municipi, situat a la comarca del Vallès Oriental, termeneja amb les comarques 
d'Osona i de la Selva i té forma allargada. Al nord, des del cim de Matagalls (1.694 m) 
el terme arriba al Coll de Sant Marçal, exactament fins a la Taula dels Tres Bisbes 
(anomenada així ja que allà hi coincideixen els límits dels bisbats de Barcelona, Girona 
i Vic). D'aquest indret s’allarga fins al cim de les Agudes. 

Les característiques geogràfiques no són homogènies degut al relleu tan accidentat i 
muntanyós i amb tant desnivell de nord a sud que arriba als 1.200 metres. La Tordera, 
que neix a la Font Bona de Sant Marçal, travessa bona part del terme, i recull les aigües 
d'una sèrie de rieres i torrents (curts, accidentats i de cabal irregular). 

El relleu i l'orientació fan que el clima i la vegetació siguin ben diversos. El clima 
rigorós de l'alta muntanya no té res a veure amb el clima benigne de les planes i 
terrasses assolellades on s'assenta el nucli del poble. La vegetació de Montseny també 
és molt diferenciada en funció de l'altitud: va des del matollar de ginebró dels cims als 
alzinars típics de les parts més baixes del terme. Enmig, podem trobar els alzinars 
muntanyencs amb falgueres i obagues de castanyers al voltant dels 1.000 metres, 
poques fagedes i alguna clapa d'avets a alçada superior, a més de la típica vegetació de 
ribera en les proximitats dels nombrosos cursos d'aigua. Entre l'exuberant vegetació que 
destaca un exemplar excepcional: el Boix de l'Església, ubicat al pati que hi ha al davant 
de la parròquia de Sant Julià, i que l'any 1990 va ser declarat arbre monumental per la 
Generalitat de Catalunya.  

  



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Bona, Montseny 

Coordenades GPS: 41.8034, 2.4178 

Poc per sota de l’ermita de Sant Marçal, baixant pel camí de terra de la vall, a menys 

de 5 minuts, hi ha aquesta font dedicada a l’ermita. Un generós mur de pedra  ens rep 

a l’hora que conté las terres del voltant a mode de banc. Els dos brocs de la font es 

consideren el naixement del riu Tordera. Fou erigida l’any 1966 sota el patrocini del 

poble del Montseny. Presidint l’entrada hi ha un pedró amb una poesia de Guerau de 

Liost dedicada a la “Font de Sant Marçal”. En Martí Boada al 2003 la defineix com 

“seductora... que captivà al més montsenyenc del poetes, en Guerau de Liost”
 
( 111 

Fonts del Montseny i molts indrets per descobrir. Lluís Pagespetit i Blacafort. Pàg 9). La 

poesia diu: 

Deu t’he guard vianant, que t’imposi el Montseny 

Una mica d’amor i una mica de seny. 

Ací tens un pedrís clapissat de falzia. 

Ací tens una font que parlar-te podria. 

La virtut del Montseny és aquest rajolí 

que d’avets i de faigs la fullaca esbandí. 

La virtut del Montseny es congria a l’altura 

perço té aquesta font una ullada tan pura 

i la seva canal dóna l’eco planyent 

de la fusta del bosc torturada pel vent.. 

 

Al 2013 la font va ser arranjada amb una caminet ondulant de llambordes en junta 

oberta que en ressegueix el perímetre, i amb la millora de la canal de desguàs, que 

esdevé un element central del conjunt tot recordant l’origen del Tordera.    

Prop hi ha el til·ler més alt de Catalunya (44m). Si continuem la pista avall, en direcció 

Sant Bernat uns 4 Km, just a l’entrada del càmping de les Illes, trobarem la font de les 

Nàiades. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Gorgs, Montseny 

Coordenades GPS: 41.781639, 2.402176 

Font situada pròxima a Can Gorgs, a l’actual Formatgeria del Montseny. Aquí s’hi 

accedeix des de la pista que s’inicia a la paella de la carretera GIV-5301 cap al càmping 

les Illes.  

En aquest mas elaboren un exquisit formatge de llet crua produït per un ramat de 80 

ovelles alpines a pastura. L’elaboració artesana del producte, permet obtenir un 

formatge de pastor de quallada làctia, únic i irrepetible al Montseny. Després de 

provar el formatge segur que us bé de gust de beure un bon glop d’aigua de la font, 

que es troba a la cara septentrional del mas. 

A la font hi ha un banc en forma de V entre dos castanyers, mentre que el broc està al 

lateral dret del banc, molt discret. L’aigua cau en una petita pica molt amagada per 

l’herba i es precipita a una bassa on també hi ha un safareig. Des de Can Gorgs, un 

petit corriol en direcció ponent us porta a la capella de Sant Bernat de Menthon. 

 

 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Coll Pregon, Montseny 

Coordenades GPS: 41.8024, 2.3897 

L'any  1950  Delmiro  de  Caralt,  propietari  d'una  gran  finca  al  Montseny  des  de  Sant 

Bernat fins a coll Pregon, va fer restaurar l'antiga font de coll Pregon en motiu del 1er. 

aplec  del  Matagalls.  Deu  anys  més  tard  (1960)  el  mateix  Delmiro  de  Caralt  va 

patrocinar una millora de la font ara dedicada a Jaume Bofill i Mates, amb una bonica 

majòlica. Al 1979 la font fou restaurada i ampliada (es van instal∙lar tres dipòsits, el que 

permetia de tenir aigua de fins tres brocs a la vegada). 

La  font  es  situada  a  5 minuts  en direcció  sud de Coll  Pregon  (on hi  ha  el  bell  pedró 

dedicat  a  Pau  Casals).  És  apreciable  el  bonic  prat  del  coll  que  forma  un  magnífic 

paraboloide hiperbòlic natural. La font és al terme municipal del poble del Montseny, 

però propera també al terme de Viladrau. 

Sobre  la font hi ha un mosaic de 12 rajoles de ceràmica on es pot  llegir el poema de 

Guerau de Liost dedicat a Coll Pregon: 

Oh Coll Pregon! No se que podrà haver‐hi 

auna més ferma i nítida beutat, 

collada que insinues el Misteri 

arquitectònic de la Trinitat. 

 

Jaume Bofill i Mates, més conegut pel pseudònim de Guerau de Liost, va néixer a Olot 

al 1878. Va ser polític, periodista i poeta. Tenia família Bofill a ca l’Herbolari, al Nogué i 

a la Vila, mentre que ell s’instal∙là a Mas Rosquelles. La seva obra més coneguda potser 

és “La muntanya de les Ametistes”de 1908. Morí a Barcelona l’any 1933. 

El pedró que hi ha plantat al bell mig de Coll Pregon és un bloc basàltic de 1.800 quilos 

que homenatja Pau Casals amb les següents estrofes de Felip Graugés: 

Ara ve el temps del gran repòs 

i de la pau a les muntanyes; 

el primer fred marcí les flors; 

fan vels de plata les aranyes. 

 

Ara comença enllà el camp 

el tomb august de la natura; 

el faig ja té color d’aram 

I és el pollanc or que fulgura. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Gatell, Montseny 

Coordenades GPS: 41.760430, 2.394852 

Font situada al Sot de la Bauma, al nucli del poble del Montseny. Hi ha un petit 

senderó boscà, ombrejat totalment, amb bancs de pedra que l’acompanyen al seu 

recorregut, que comunica el carrer dels Horts del Rector (darrera de l’ajuntament) amb 

el carrer de la font del Gatell. Quan aquest senderó creua el sot trobem la boscana font 

del Gatell.  

Si no fos pel xip-xap d’aigua que es fa al terra, passaríeu per davant sense adonar-vos 

de la font, ja que es tracta d’un petit mur de pedra amb junta oberta, plena de molsa i 

tot cobert d’heura, per on sobresurten tres brocs. En el moment de la nostra darrera 

visita l’aigua brollava de dos dels brocs, però no del més petit dels tres. 

El nom de la font podria venir de la presència de gatells entre la vegetació del sot, ja 

que es tracta d’una espècie d’arbrat de la família de les salicàcies habitual de trobar en 

ambients feréstecs i humits. 

El carrer de la font del Gatell és un cul de sac viari, on al final hi ha l’edifici 

multifuncional de l’administració pública. Just a l’iniciar el senderó hi ha un viarany 

acompanyat de barana que ascendeix fins a un mirador on hi ha instal·lada (i 

protegida) l’estela megalítica de la Calma que estava situada a la Sitja del Llop, format 

part de la Cabana d’en Ramon, però que a inicis del primer decenni es recol·locà aquí 

per evitar la seva degradació. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Morera, Montseny 

Coordenades GPS: 41.78126, 2.3947 

Font emplaçada a peu de la pista asfaltada que porta a Sant Bernat, just a una corba 

tancada per salvar el sot que baixa directe cap a la Tordera. La font esta al costat 

esquerre d’un gran safareig rectangular, encara avui en bon estat, tot i que sense l’ús 

original.  

L’obra de la font és de pedra lligada en ciment, acabada amb un triangle equilàter buit 

a dins com si d’una capelleta es tractés, però no sembla que aquí hi hagués cap sant. 

Just sota un gruixut broc de ferro deteriorat abocava la seva aigua a la pica de pedra 

quadrada que hi ha ran de terra. El sobreeixidor del safareig també aboca la seva aigua 

en aquesta pica, de la que en surt un petit caneló petri per distribuir el líquid sobrant. 

La capella de Sant Bernat de Menthon és un monument historicista construït al 1952 

per l'arquitecte Josep Maria Ros i Vila, inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

de Catalunya, per iniciativa del matrimoni Delmiro de Queralt i Pilar de Quadras, grans 

amants del Montseny, i patrocinadors de l’aplec de Matagalls i de la restauració moltes 

fonts (com per exemple la de coll Pregon). Al costat de la capella s’hi va erigir un bonic 

conjunt hoteler, actualment regentat per la cadena HUSA. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de les Nàiades, Montseny 

Coordenades GPS: 41.7869, 2.41199 

La magnífica font de les Nàiades és situada a l’entrada del càmping les Illes del terme 

municipal del Montseny. Podeu accedir-hi en cotxe per la pista que porta al càmping 

que s’origina en una paella de la carretera de Palautordera a coll Formic. També teniu 

una alternativa molt més agradable si deixeu el cotxe al coll de Sant Marçal i baixeu els 

quasi 4 quilòmetres de la pista terrosa de muntanya. El passeig entre els faigs i els 

castanyers compensa les dues hores llargues de caminar en descens i després pujada 

que teniu entre l’anada i la tornada. Si és una tarda plujosa de primavera o estiu, teniu 

la possibilitat de caminar una pista enfarfegada de boira mentre veieu el cimal daurat 

de les Agudes amb l’última llum del dia. 

Erigida al 1971, la font fou dedicada per la vila de Sant Celoni a l’abat Oliba i al conjunt 

de les fonts del Matagalls. Fou restaurada en motiu del 45è Aplec de Matagalls al 1994 

pel centre Excursionista de Sant Celoni. 

Es tracta d’una font que drena la vall de Sant Marçal, al costat de la riera homònima, 

origen de la Tordera (a la font Bona). Al centre de la placeta configurada per un muret 

de pedra circular, trobem un monòlit petri de planta triangular irregular amb tres 

brocs, un per cada cara del monòlit. L’aigua cau generosa pels tres sortidors a una pica 

central, tot recobert de plantes humitoses. El mur perimetral l’acompanya un banc de 

pedra a manera de banc corregut. Al mur hi ha les plaques metàl·liques amb les 

dedicatòries de 1971 i 1994, en lletres retallades a l’acer.  
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Puig, Montseny 

Coordenades GPS: 41.801127, 2.425645 

El Puig és una antiga masia restaurada situada al sud est de Sant Marçal. Actualment és 

un alberg del Parc Natural que, en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 

és utilitzat per investigació científica de fauna i vegetació del Montseny. Per arribar-hi 

cal que agafeu el GR 5.2 des de Sant Marçal en direcció a les Agudes, i en 600 metres 

de caminar planer hi arribareu. A peu de pista trobareu una construcció enrunada, 

mentre que endinsant-vos una mica descobrireu la construcció bellament restaurada 

entre feixes ben cuidades que presideix la vall de Sant Marçal. Entre feixes trobem una 

basa en forma de pera, o de cor en funció de com ho mireu, i en una cantonada la font 

del Puig, que consisteix solament en un broc de plàstic dur del que brolla de forma 

continuada l’aigua que omple la bassa. A l’inici de la primavera, la tranquil·litat del lloc 

és trencada pel soroll ensordidor de l’aigua que baixa de les Emprius de les Agudes. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Safareig de Can Cervera, Montseny 

Coordenades GPS: 41.770329, 2.391157 

Can Cervera es situa a un gran altiplà a més de 700 m. d’altitud  que ha suposat un 

punt estratègic des d’època medieval perquè controla un ampli territori en 360 graus. 

La masia Can Cervera és una gran finca forestal, agrícola i ramadera, que té una 

historia documentada de més de 800 anys. La Can Cervera s’ha dedicat des de sempre 

als treballs tradicionals del camp, la fusta i llenya dels seus boscos, la cria de bestiar, el 

carbó vegetal, el gel natural, etc. Actualment, sense oblidar les feines de sempre, 

dedica al turisme unes autèntiques cases rurals, i des de fa més de 80 anys és un dels 

càmping pioners de Catalunya. Coronant l’altiplà hi trobem les restes romàniques de la 

capella de Santa Anastàsia. A l’inici de les escales de pedra que porten cap aquestes 

ruïnes hi trobem dos fonts a tocar, enfrontades, però d’aigua ben diferent: la font de 

Can Cervera, i la font del Safareig de Can Cervera. 

La font del Safareig, que identificarem com del Safareig de Can Cervera per no 

confondre amb altres fonts de topònim idèntic, es troba annexa a un antic muram, que 

suporta una pista que avui en dia fa les funcions de frontó, però que potser 

antigament era part d’una era. L’aigua hi entra per un gruixut tub suaument colzat que 

omple el que podria ser una antic abeurador, que regalima l’aigua al gran safareig del 

seu costat. L’aigua hi corre de manera clara i brillant, potser per això quan hi hem estat 

nosaltres molta gent veu del broc, tot i que al seu costat hi ha un rètol ben gros que 

anuncia “aigua natural sense tractar”. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Safareig Casanova del Baiés, Montseny 

Coordenades GPS: 41.77909, 2.39306 

La font safareig de la Casanova del Baiés la trobem a peu de la carretera BV-5301 que 

puja del poble del Montseny en direcció a coll Formic. Un cop passem l’ermita de Sant 

Martí del Montseny, serpentegem una successió de corbes i just abans d’arribar a la 

Casanova del Baiés a mà esquerra trobem la font. 

La font en si és una bassa safareig rectangular de pedra d’un to daurat. Ara ja 

embardissada i sense una gota d’aigua si observem bé entre matolls es pot apreciar un 

petit broc circular per on abocava l’aigua en un passat no gaire llunyà.  

 

 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Sant Joan, Montseny 

Coordenades GPS: 41.768017, 2.385272 

A les guies antigues la font de Sant Joan apareix prop de la masia de Can Xec, al camí 

que puja des de la BV-5301 a Can Cervera. Fa poc temps la masia, que estava en molt 

mal estat, ha arranjat la coberta i l’entorn, entre ells una nova font, que ara s’ubica a 

un mur perpendicular a la casa pel seu costat nord. Es tracta d’un ben obrat mur de 

pedra local amb un nínxol central marcat amb un arc de mig punt fet amb pedra de 

cantell que té a la seva part central una moderna aixeta.   

Can Xec està orientat seguint les corbes de nivell del terreny, de cara a ponent, 

dominant la vall del Tordera. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Sant Marçal, Montseny 

Coordenades GPS: 41.803414, 2.420230 

La font de Sant Marçal (no confondre amb la font Bona) funcionava amb aigua fresca 

des de feia molt de temps annexada al mur exterior de l’ermita i l’Hotel Sant Marçal, 

presidint la seva entrada, amb una gran pica de granit. L’Hotel de Sant Marçal va 

tancar fa temps, va estar abandonat, però des de fa poc torna a funcionar com a 

restaurant tot i que de moment la font no raja; llàstima de deixar perdre fonts així. 

L’ermita de Sant Marçal (1.100m. d’alçada) apareix ja anomenada al 1053, quan el 

monjo Guifred si va retirar amb una petita comunitat. Al 1066 el prior, amb el 

finançament dels senyors de Sesagudes, van convertir la petita església en una abadia, 

categoria que va perdre a la darrera dècada del segle XI, quan va entrar en una lenta 

decadència fins que al final es va quedar completament buit al segle XVII. Al costat 

nord de l’ermita hi ha adossat un antic cementiri.  

Just a la carretera hi ha la “Taula dels Tres Bisbes”, enclavada al punt exacte de la 

confluència de tres comarques (Osona, La Selva i Vallès Oriental) i tres bisbats 

(Barcelona, Girona i Vic), on els bisbes es reunien per discutir qualsevol tema 

important, segut cada un en la seva jurisdicció. Diu la llegenda que aquí va néixer la 

“ratafia”: després d’una llarga discussió entre els bisbes, un monjo va anar a buscar un 

licor que feien ells a l’ermita. Va agradar molt i van preguntar pel seu nom, però com 

que no en tenia van pensar un i, mentre pensaven el secretari va dir en veu alta el que 

escrivia “Rata fiat” (“queda ratificat” en llatí). Així va néixer la ratafia.   
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Sot del Raurell, Montseny 

Coordenades GPS: 41.77871, 2.38331 

La font del Sot del Raurell o també coneguda popularment amb el nom de font de Sant 

Martí, per la seva proximitat a l’ermita de Sant Martí del Montseny, la podem trobar al 

punt quilomètric 18,35 de la carretera BV-5301 que serpenteja del poble del Montseny 

a coll Formic. Després de passar l’ermita a un parell de corbes a mà dreta trobem un 

petit espai per aparcar el cotxe, i un corriol amb una barana casolana descendeix per 

sota les torres elèctriques tot seguit ja escoltem brollar la font amb alegria.  

La font està emplaçada entre dos arbres immensos que sembla que l’abracin per no 

precipitar-se al buit. Possiblement és una de les fonts més perilloses per a recollir-hi 

aigua, ja que un petit descuit ens pot fer un bon ensurt sobre les bardisses! Tot i això 

moltes vegades hi ha gent amb garrafes recollint el seu preuat líquid. 

La font és d’obra rectangular on el gran broc fa de canalitzador d’una surgència 

pràcticament natural i fa abocar l’aigua a una pica senzilla feta per l’arrel de l’arbre que 

s’escolla per sota precipitant-se cap a la Tordera. 

La propera esglesiola romànica emblanquinada de Sant Marti del Montseny és de 

planta rectangular, composta per presbiteri i nau. A l’interior té un entaulament de 

fusta damunt l'antic enllosat. Presenta una espadanya petita i rústica, sobre la portada 

de mig punt de maó amb una petita motllura en tota l'extensió de la portada. 

 

 





Agraïments 

 Agustí Vulart Riera (Amics del Montseny, Sant Celoni) 

 Gemma Font (documentalista del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA) 
que ens va assistir en la documentació i marc històric de les fonts 
montsenyenques. 

 Joan Alsina (secretari associació Amics Aplec Matagalls) que ens obrí de bat a 
bat l’arxiu de l’associació per poder estudiar les fonts de Matagalls. 

 Joan Lopez Cortijo (Campins). Gràcies per tota la informació aportada, els 
consells i la seva saviesa i coneixement del Montseny. 

 Joaquim Reberté (Sant Celoni), que ens mostrà la font de la Fabriqueta d’en 
Tolin (seves són les fotos) 

 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. 

 Miquel Vila per explicar-nos els seus records de la font d’en Vila del Montseny. 

 Pedro Gómez López home de muntanya que sap on són les fonts més amagades 
del Baix Montseny. 

 Toni Arrizabalaga (Museu de Ciències Naturals de Granollers) 

  



Bibliografia 

ALBESA Riba, Carles; Monfil, David (fot.). El Montseny ahir i avui. ISBN: 9788498838725. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 215 p. 2016. 

BOADA, Martí. Llegendes del Montseny.  1ª Edició: abril 1992. Carles Vallès – Editor. ISBN: 
84-85874-46-3. Dipòsit legal: Gi-506-92. 

BOADA, Martí; Castelló, Joan Ignasi. Informes sobre anàlisis bacteriològics al Parc Natural del 
Montseny. Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals , 36p. 1981. 

BOLÒS CAPDEVILA, Oriol de. La vegetació del Montseny. Diputació de Barcelona. Servei de 
Parcs Naturals. 1983. ISBN: 84-500-8374-5. Dipòsit legal: B.8658-1983. 

BOUAZZA, M.; Carmona, J.L.; Puigserver. Características químicas e isotópicas de las aguas 
subterráneas del macizo del Montseny (prov. de Barcelona) y su relación con el tipo de flujo y 
contexto geológico. Barcelona: Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, 2002 

CASTELLÓ, R. Llegendes del Montseny. Monografies del Montseny. 4: Edicions CEDEL, 
Viladrau, 1989, p. 163-171. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Hidrografía. Principales fuentes y manantiales. Plano núm. 
4.2 Plan Especial del Parque Natural del Montseny, I:  fase de información, Desembre 1975, 
1:140x98 cm. 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Mapes de patrimoni cultural. 
http://patrimonicultural.diba.cat/index.php# 

FARRERONS VIDAL, Oscar.  L’aigua és vida, història, llegenda i cultura al Montseny. 
VERTEX, 280. Octubre 2018. Pàgines: 32-42. ISSN: 0042-4420.Edita: Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC). http://hdl.handle.net/2117/124569 

FARRERONS VIDAL, Oscar. Racons del Montseny amb aigua. Farell Editors: Sant Vicenç de 
Castellet, febrer 2019. Llibres de muntanya, 55. ISBN: 978-84-17116-08-8. 

FARRERONS VIDAL, Oscar. Fuentes y agua en la Reserva de la Biosfera del Montseny: 
aspectos patrimoniales y carácter hidroquímico. Congreso Nacional del Agua. Orihuela 
(Alacant), p. 1265-1277. Febrer 2019. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/88367 

FARRERONS VIDAL, Òscar. Patrimonio cultural, histórico y natural de las fuentes del 
Montseny. I International Congress of the Mountains (CIMAS), Granada, 8 març 2018. 
http://hdl.handle.net/2117/121367 

FARRERONS VIDAL, Oscar. Recuperando a cultura das fontes e a água no Montseny. X 
Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. “20 años de continuidad de una nueva 
cultura del agua”. Setembre 2018. Coïmbra (Portugal). http://hdl.handle.net/2117/122684 

FARRERONS VIDAL, Òscar; Corella, Adrià. La riquesa oblidada del Montseny (I). Revista de 
Vic. Gener-febrer 2018. Número 41. 



FARRERONS VIDAL, Òscar; Font Valentí, Gemma. Les fonts del Montseny. Un patrimoni 
natural i cultural a preservar. La Sitja del Llop-Revista del Montseny. p 13-16. Edita: 
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny. Dipòsit legal: B-46-124-95. Novembre 2017. 

FARRERONS VIDAL, Oscar; Matamoros, Jordi; Pascual, Jordi. Investigación sobre las líneas 
energéticas cosmo-telúricas y el efecto que producen las mismas en el agua de algunas fuentes. 
26 p. Novembre 2014. http://hdl.handle.net/2117/78395 

FARRERONS VIDAL, Oscar; Pagespetit, Lluís. El Montseny. 51 passejades per descobrir. 
ISBN: 9788492811762. Febrer 2016. 

GALLART, M.; Jiménez, N.; Montijano, V.; Olivé, M.; Ros, A. Diagnosi ambiental i 
historicocultural de les fonts més representatives del Parc Natural del Montseny. ISBN: 
8477949689. Diputació de Barcelona, BCN, p. 53-57. 2003. 
http://cataleg.parcs.diba.cat/documents_diba/p03d098.pdf 

GARCÍA-DIE, Javier; Longás, Jordi. Montseny. 50 indrets amb encant. ISBN: 9788490343562. 
Cossetània Edicions , 119 p. :2015 

GONZÁLEZ, J. M; Ferrés, Ll. ; Martínez, J. Les aigües superficials del Montseny. Unitat 
d'Ecologia Aplicada del Servei de Parcs Naturals i Medi Ambient, Diputació Provincial de 
Barcelona, 124 p. Map. 

MARGALEF, Ramon. Les fonts del Montseny.  La Sitja del Llop, 3: Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny, Barcelona, 1992. 

MATA I PERELLÓ, Josep M. Aigües minerals i jaciments minerals a les Guilleries i al 
Montseny. ISBN: 8483300877. Font d'Or. L'aigua per naturalesa: Columna Edicions, 
Barcelona, p. 30- 33. 2000. 

MELERO, Josep. Aigua per tot arreu. Rius, fonts i torrents: els vasos sanguinis del Montseny. 
Grupcultura03, Sàpiens Publicacions, p. 61-71: 2012.  

OSONA, Artur. Excursió a la muntanya de Monseny per un propietari de la Vila de Breda. 
Barcelona 1879. Impremta Barcelonesa. 

PANAREDA CLOPÉS, Josep M. Descobrim el Montseny. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. 2007. ISBN: 978-84-8415-923-0. Dipòsit legal: B.21.824-2007. 

PRAT, F. Diàlegs de l'Aigua; El Montseny, fòrum d'opinió, 1. Centre Cultural Europeu de la 
Natura de Viladrau, p. 8-13, 2005.  

TARRÉS, J; Rams, E. Un viatge per les Guilleries i el Montseny. Visió actual del Recorregut 
pioner fet l'any 1890 per Juli Serra. ISBN: 8423206467. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 175 
p. map. 2002. 


	Índex
	Projecte Fonts del Montseny
	El Poble del Montseny i les seves fonts
	Agraïments
	Bibliografia



