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Pròleg 

Una exposició sobre les Fonts del Montseny a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est? 
Té algun sentit, a part dels evidents de difusió cultural i bellesa fotogràfica? És que hi 
ha alguna relació entre Natura i Enginyeria? 

Diuen que l’enginyeria es basa en l’aplicació de la ciència i la tecnologia al 
desenvolupament d’eines i processos que solucionin els problemes de les empreses i de 
la societat. Sempre tenint en compte, això sí, les limitacions de temps, de recursos, de 
requisits legals i de seguretat.  

A més, cada cop es fa més necessari valorar el component mediambiental i avançar cap 
al disseny d’eines i processos més nets, més ecològics, més saludables. 

La nostra escola, l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est, té com a objectiu formar les 
enginyeres i els enginyers del futur. I en la seva preparació, posem un èmfasi especial 
en conceptes com responsabilitat social, indústria 4.0, reciclatge, energia verda, 
sostenibilitat, economia circular. 

Per què? Doncs perquè creiem que l’objectiu final de la seva formació ha de ser que 
siguin capaços de desenvolupar les habilitats adquirides per aconseguir un món millor. I 
per a això, totes les seves accions han de tenir, com una de les prioritats principals, el 
respecte per la Natura. 

I per a poder-la respectar, és imprescindible conèixer-la. I d’això va aquesta Exposició. 
De conèixer l’element més significatiu d’un dels nostres espais més emblemàtics. 
L’aigua del Parc natural del Montseny. 

I de conèixer els indrets on aquesta aigua es fa visible, per on brolla de la terra o d’entre 
les roques per arribar fins a nosaltres. 

Aquesta exposició descriu on és cada font, com és el seu entorn, en fa una diagnosi 
ambiental, parla sobre la relació entre les fonts i la salut, i de la nova indústria de l’aigua 
i les fonts. 

Una exposició sobre les Fonts del Montseny a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est? 
Sí, té tot el sentit del món. 

Ara només em queda agrair al Museu Etnològic del Montseny per cedir-nos 
temporalment aquesta exposició, i felicitar els autors del projecte, Oscar Farrerons i 
Adrià Corella, pel seu treball. 

 

Adriana Farran 
Directora Escola Enginyeria Barcelona Est 
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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, 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 de Figaró-Montmany, en el moment de la redacció d’aquest catàleg 
de l’exposició, tenim identificades 26 fonts, de les que hem aconseguit trobar, visitar i 
fer la fitxa corresponent de 16 fonts. 

 

El Parc Natural del Montseny es va constituir al 1977 amb una superfície de 31.064 ha 
(310 Km2), comprenent 18 municipis del Vallès Oriental, Osona i la Selva, entre les 
províncies de Girona i Barcelona. La Reserva de la Biosfera del Montseny forma part de 
la xarxa mundial de la UNESCO del programa MaB (Man and Biosphere) des de l’any 
1978. L’actual delimitació oficial de la reserva de la biosfera suma 551 km2, amb la 
quasi totalitat dels termes municipals dels 18 municipis originals. 

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

Consulteu les nombroses referències bibliogràfiques, de manera que quan camineu pel 
Montseny gaudireu en directe de la història, les llegendes, i de tot el coneixement 
acumulat en aquest magnífic espai natural. Deixeu el lloc igual o més net de com l’heu 
trobat; respecteu les plantes i els animals, les activitats agrícoles, ramaderes i forestals; 
no malmeteu el bosc ni els camins; ompliu les vostres cantimplores amb aigua de les 
fonts boscanes, i si sou dels “garrafaires” ompliu-les amb moderació, la millor aigua és 
la beguda al moment i lloc; feu cas de les senyalitzacions dels camins, penseu que gran 
part del Montseny és de propietat privada; porteu un bon plànol per orientar-vos. I 
sobretot assaboriu cada una de les fonts preservant la cultura de l’aigua, perquè puguem 
deixar als nostres descendents un Montseny que continuï sent un referent d’interès 
natural, cultural i històric. 

  



Figaró‐Montmany i les seves fonts 

Figaró-Montmany és el nom oficial, però no correcte segons el Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), de El Figueró i Montmany, municipi del Vallès Oriental a l’oest del 
Montseny. El nom històric del municipi era Montmany de Puiggraciós (o simplement 
Montmany) però al 1985 va canviar per Montmany-Figaró, i el 1994 al nom actual de 
Figaró-Montmany. L'any 2004 es va celebrar una consulta popular en la qual es va 
decidir continuar amb el nom utilitzat fins aquell moment, sense catalanitzar-lo segons 
les indicacions del IEC. El municipi té una superfície de 15 km2 repartits a banda i 
banda del riu Congost. La població (1.100 habitants) es concentra quasi a la seva 
totalitat al poble de Figueró, evolució d'un antic hostal de camí ral, ara població 
moderna al voltant de la C-17. Montmany resta quasi despoblat.  

Limita al sud-est amb Cànoves i Samalús; al sud amb la Garriga, al sud-oest amb 
l'Ametlla del Vallès; a ponent amb Bigues i Riells; al nord-oest amb Sant Quirze Safaja; 
i al nord amb Tagamanent.  

A llevant del municipi destaca la vall de Sant Cristòfol de Monteugues on s'hi troba 
edificada l'ermita romànica homònima. 

A ponent pren rellevància el turó de Puiggraciós on, segons estudis, hi va haver un 
poblat ibèric. El Castell de Montmany, documentat des de 1247, està situat en un turó 
que forma un dels contraforts de llevant dels Cingles de Bertí. La seva visió arriba fins 
al mar i la ciutat de Barcelona. El recinte del castell és petit i s'adapta al terreny. És una 
construcció de planta rectangular, en la qual resten sencers els murs est i nord. Pujant 
cap al pla de la Batalla i anant a cercar la Roca Centella, es troba una curiosa pedra que 
ha donat nom a la muntanya. És una pedra de color blanc i que porta esculpits un escut 
barrat i la llegenda Montmany. 

La Festa dels Sants Patrons, que se celebra el primer dilluns després de Pasqua, té el seu 
origen en el vot de poble que van fer els parroquians de Vallcàrquera l'any 1812, en 
plena Guerra del Francès.  

La Festa del Pi, al primer diumenge després de Pasqua, s’origina en antiquíssims rituals 
pagans de fertilitat i de culte a la naturalesa. Durant la festa els homes de la població 
van al matí a tallar un pi que transporten fins al poble; al arribar es produeix un repic de 
campanes i tota la població surt a rebre'l. Posteriorment es planta amb la colꞏlaboració 
de la gent. Cap al tard, tots plegats cremen el pi.  
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Ca n’Oliveres, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7116,2.2583 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicada per un petit orifici amb la primera. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Cabona, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7176,2.2697 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Carretera de Montmany, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7194, 2.2718 

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

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

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

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

col·locades.  

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

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

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

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

tot de molsa. 

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

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

Rubinat de la Segarra. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font dels Castanyers, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.7245, 2.2900 

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

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

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

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

bosc de ribera caducifoli amb freixes, verns, pollancres, oms, avellaners... i una 

sotabosc d’arbustos ric i espès. Guanyem alçada poc a poc, sempre en direcció sud-est, 

i 200 metres després de l’inici del sender hi ha a l'esquerra unes escales de fusta a que 

baixen a la riera i per un petit pont la permeten creuar per arribar fins a l’ermita 

romànica de Sant Pere de Vallcàrquera. 200 metres més amunt d’aquest trencall 

arribem a un eixamplament del camí, amb l'amagada font en un racó a la dreta. 

La font dels Castanyers és una bonica construcció adossada al marge de la muntanya, 

amb un petit replà pavimentat al davant. Un muret arrodonit de pedra lligada, de quasi 

dos metres de llargada per un d'alçada, lleugerament còncau, conté a la part baixa un 

gruixuda canella de ferro encastada per on l’aigua cau en un bassal quadrat ran del sòl. 

L'indret és tranquil i acollidor, amb dos bancs de fusta que ens conviden a reposar i 

gaudir de l'entorn, tot i que no sempre podreu gaudir de l’aigua de la font, car el cabal 

és condicionat a les pluges i a la temporada. 

Alguna vegada s’ha identificat erròniament aquesta font també com a Font del Gaig, 

però la memòria tècnica de l'Inventari del Patrimoni del Figaró-Montmany esmenta 

ambdues fonts per separat, sense afegir cap altre dada. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Ferreres, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.71531 , 2.30433 

Font situada a l’àmbit més sud-

oriental del terme municipal de 

Figaró-Montmany. Si pugem cap a 

Sant Cristòfol de Monteugues per 

la pista que surt de la Garriga, uns 

400 m. abans d'arribar a aquesta 

església romànica, surt per la dreta 

un camí ample que va a buscar el 

torrent de Can Valls i el travessa. 

Uns 60 metres després de creuar-

lo, trobarem la font a l'esquerra del 

camí. 

La font deu el seu nom a la casa de 

Ferreres, avui desapareguda, que 

es trobava 200 m. cap al sud. La 

font va ser arranjada pel Centre 

Excursionista de la Garriga ja fa 

temps. Es tracta d’una bonica font envoltada de verdor, que raja per un petit broc 

metàl·lic encastat en un mur fet de pedra i amb bancs a banda i banda. Una placa 

metàl·lica imitant un pergamí ens indica el seu nom (escrit "Farreres"). 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Vinyet, Figaró-Montmany 

Coordenades GPS: 41.71612 , 2.28099 

Situada al sud-est del Figaró. Per arribar-hi, partirem de la font d'en Llanes, en el 

mateix nucli urbà del poble, lloc on s'inicia el camí que porta a la cova de Nostra 

Senyora del Carme. Una vegada arribats a la cova continuarem el camí muntanya 

amunt i quan el pendent del terreny es suavitza una mica agafarem un trencall a la 

dreta. Just quan el senderó creua un torrent, trobarem l'inici d'una excavació a manera 

de trinxera que s'endinsa a la muntanya al llarg de 15 metres, trobant al seu final les 

boques de mina. 

Hi ha dues boques de mina a diferent nivell, una gairebé damunt l'altre. Donen pas a 

galeries de curt recorregut. La galeria inferior (que té 8 m) finalitza en un racó on de 

vegades hi ha aigua entollada. En temps de pluges abundants, el toll pot ocupar la 

totalitat del terra de la galeria. Potser per aquest motiu, en alguns llocs ha estat 

considerada una font (per exemple,  al mapa de l'Alpina), tot i que en realitat en opinió 

d’alguns experts es tracta més aviat d'una mina excavada amb la intenció d'extreure 

mineral. 

La cova de Nostra Senyora del Carme és una excavació a la roca a manera de capella, 

tancada per una reixa (GPS: 41.71623 , 2.27555 ). A la dècada de 1950 fins i tot s'hi feia 

un petit aplec en el dia del Carme (16 de juliol), però aquest costum no va tenir 

continuïtat. 

 

 

Cova del Carme 

Font del Vinyet des de 

l’interior de la mina
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