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Projecte “Fonts del Montseny” 
 
 
El Brull i les seves fonts 
 

1. Abeuradors 
2. Barbota 
3. Boscàs 
4. Bosch i Jover 
5. Castanya 
6. Empoadors 
7. Faig 
8. Gatell 
9. Maria Mitjancera 
10. Obi 
11. Pomereta 
12. Pou del Vilar 

13. Rectoria de la Castanya 
14. Riudeboix 
15. Sant Jordi 
16. Sant Martí 
17. Santa Joaquima de Vedruna 
18. Santandreu 
19. Sot del Rector 
20. Tomàs 
21. Verneda 
22. Vilar 
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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 del Brull, en el moment de la redacció d’aquest catàleg d’exposició, 
tenim identificades 44 fonts, de les que hem aconseguit trobar, visitar i fer la fitxa 
corresponent de 22 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. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Bosch i Jover, el Brull 

Coordenades GPS: 41.8015, 2.3458 

També anomenada font de coll Formic, tot i que no és l’única font propera al coll. La 

font de Bosch i Jover va ser inaugurada a partir de la petita deu d’aigua (que ja existia 

al lloc des de temps immemorials) al 1964 coincidint amb el XVI Aplec de Matagalls, i 

beneïda pel bisbe de Vic dr. Ramon Masnou la mateixa tarda del dia de la romeria fins 

la  Creu  de  Matagalls.  Josep  Petit  la  va  definir  com  “una  nova  font  en  el  Sagrat 

Montseny. Una nova Ametista en el petit Sinaí, en el Bell Calvari, una nova lletania en 

el verb poètic dels moderns pelegrinatges a la Creu de Catalunya” 

La font va ser  ideada  i construïda per amics  i deixebles del poeta homenatjat amb el 

suport del rector i l’alcalde de l’Hostalet de Balenyà, lloc de residència de Bosch i Jover. 

A  la  font  hi  podeu  trobar  un  pedró  sota  les  quatre  barres  de  ferro  forjat  amb  un 

quartet  del  poeta,  extret  de  l’Acció  de Gràcies  que  va  escriure  amb el  lema  “Tot  és 

vostre Senyor”: 

Pel nostre verb; pel Sol de l’Alegria; 

per l’aigua clara de les fonts, del cel; 

per la goteta humil de Poesia 

que haveu infós en tot el meu anhel…. 

 

A  la  columna  principal  de  la  font,  just  sobre  el  broc  emmarcat  per  obra  de  totxana 

vista, un altre pedró recull l’ofrena dels seus deixebles amb aquestes paraules: 

Mestre de minyons i poeta. 

Bon sembrador en les vides joves 

dels eterns ideals de la humanitat. 

Esperit obert a tots els esplets de 

la fe, de l’art i de la ciència. 

Inspirat cantaire de les belleses 

del Montseny i fidel romeu del 

Matagalls. 

Un mestre, un amic, un poeta sempre. 

Ofrena dels seus deixeble 

 d’Hostalets de Balenyà.  

 

Miquel  Bosch  i  Jover  (Calders,  1900  ‐  Hostalets  de  Balenyà,  1960)  fou  poeta,  humanista, 

mestre  de  talent  privilegiat  especialment  per  les  seves  infatigables  inquietuds  literàries,  va 

escriure la lletra de l’himne dels Aplecs de Matagalls, i va col∙laborar en moltes altres tasques 

en benefici sempre de l’Aplec. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Maria Mitjancera, El Brull 

Coordenades GPS: 41.808052, 2.340784 

El 3 de setembre de 1961 es va inaugurar l’ermita de Maria Mitjancera, a tocar la casa 

de Fondefaig, en el camí de pujada a coll Formic. Al 1962, em motiu del XIII Aplec de 

Matagalls es va aixecar al redós de l’ermita una font dedicada a la Mare de Déu, nom 

que també pren a vegades aquesta font. Es tracta d’una font patrocinada per Mossèn 

Narcís Casanovas i Pujol i els apleguistes de Matagalls, dedicada a Maria Mitjancera de 

Totes les Gràcies, tal i com ho testimonia la placa metàl·lica que encara està collada a 

la font, i que diu: 

Oh Maria Mitjancera, 

de les deus de l'infinit 

aquest poble a Crist ungit 

vostres gràcies espera. 

Escolteu l'humil preguera 

de tota vostra fillada. 

De mercès sou la riuada 

que al món omple de frescor, 

de l'Amor feu-nos el dó, 

dolça Mare Immaculada. 

 

Unes tosques escales de pedra permeten baixar a una terrassa inferior des de darrera 

l’ermita. En aquest espai acollidor, del muram de pedra que conté la muntanya en surt 

el que queda del broc, ara rovellat i sense aigua quan nosaltres l’hem visitat. Sobre, 

una gran pedra triangular sembla coronar la font. Al costat dos bancades de pedra amb 

un tauló horitzontal per fer més còmode el seient, tot i que ara els taulons estan força 

malmesos i un pel podrits. El lloc té un aire melancòlic, com si trobés a faltar la gent 

que antigament si arraulia després de la missa a l’ermita. La vista que s’obre cap al 

torrent de la Fageda i al fons Seva és impressionant, amb un primer terme les grans 

masies de la Castanyera i la Morera, a les que si pot arribar baixant per l’antic camí, 

per on ara discorre el sender local SL C‐85. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font dels Empoadors, el Brull 

Coordenades GPS:    41.80189, 2.2729 

Els poblats de la cultura ibera, malgrat situar-se en turons, sempre es trobaven en llocs 

propers a brolladors o cursos d’aigua. Així passa com al peu de la muralla ibèrica de 

Montgrós hi ha la font dels Empoadors, just a l’inici del torrent Negre, confluència del 

sot de les Parets amb el sot del Quintà Nou, i que esdevé aigües avall la riera de 

Martinet. 

Des del Brull una pista asfaltada en direcció sud-oest us portarà fins al mas de nom La 

Sala, i continuant per un camí terrer fins a la muralla ibèrica de Montgrós, de molt 

recomanable visita guiada amb l’arqueòleg local. Pel camí del sud que voreja la tanca 

de les excavacions ibèriques hi ha un corriol mig marcat que baixa fins al torrent, on 

podreu admirar la font dels Empoadors. 

La font raja de la paret d’una caseta d’obra vista, i tant el broc com la part inferior de la 

deu són recoberts de verdet de l’aigua constant que brolla, en un entorn de molta 

vegetació res a veure amb que el trobareu a dalt de la muralla ibèrica.  
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Pomereta, el Brull 

Coordenades GPS: 41.818889, 2.339451 

Font Pomereta va ser aixecada pels amics de l’Aplec de Matagalls de Granollers el 

1963, seguint la tradició que cada any una colla de l’aplec construïa una nova font (o 

en restaurava una d’existent en mal estat). 

Aquesta font és tot just al Meridià Verd, quan la pista es creua amb l’anomenat 

Torrent de Font Pomereta (del que és origen) i que al ajuntar-se amb el Torrent de 

Font Savellar passa a dir-se Torrent de les Hortes de Sobrevia, fins a l’alçada del Moli 

Espatllat, on neix el riu de Mules. La font està formalment al terme municipal del Brull, 

tot i que les seves aigües van a vessar a la Riera Major de Viladrau. Encastada a la paret 

de pedra hi ha una placa ceràmica de 1986 dedicada per l’Agrupació Excursionista de 

Granollers a en Francesc Casas i Amigó,  amb la seva poesia (però algun trinxeraire a 

esborrat la paraula “catalans” de la poesia): 

Els bons aires que respiro 

Aquí dalt son catalans; 

Les persones que hi albiro 

En fan cara de germans. 

 

Podem arribar a la font des de Viladrau o des del Brull. Des de Viladrau caminant  pel 

Meridià Verd, amb el següent recorregut: Ermita de l’Erola, Sant Segimon, Turó dels 

Esqueis, Turó de les Queredes i Collet de Trèmols. Pel Brull podem deixar el cotxe a la 

carretera de Collformic, pujar des de la font de Riudeboix fins el collet de Font 

Pomereta, i baixar 100 metres pel corriol desdibuixat que travessa el bosc fins a la 

font.  
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Sant Jordi, el Brull 

Coordenades GPS: 41.803357, 2.347055 

També anomenada tradicionalment Font Cabridella. Sembla que va ser costum durant 

una època que cada vegada que es restaurava una font rebatejar-la (amb noms de 

sants), com aquest cas quan es va restaurar al 1965 per part de l’Associació dels Amics 

de l’Aplec de Matagalls. 

La font esta situada a peu de la carretera de coll Formic, 200m. abans d’arribar al coll 

venint des del Brull. A la font s’hi accedeix per unes escales de pedra que la separen de 

la carretera. Del mur de pedra surt un gruixut broc de ferro, i a la pedra de dalt hi ha 

incrustat un escut de ferro amb el nom de la font amb lletres en relleu. El mur del 

costat té una placa dedicada a Xevi Calm i Vilaró penjada al juliol de 1984 per la Unió 

Ciclista de Taradell, amb un bonic poema de Joan Maragall, “En la mort d'un jove”, tot i 

que hi han omès les frases 4a. i 5a.: 

Te'n vas anar amb aquell ponent dolcíssim...  

Caigueres, lluitador, al marxar a la lluita.   

Somreies a la força dels teus muscles  

i glaties per guerres i corones,  

i tot de cop t'has esllanguit per terra  

amb els ulls admirats.... 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Sant Martí, el Brull 

Coordenades GPS: 41.816851, 2.304975 

La font de Sant Martí va ser inaugurada al 1985 en recordança de Mossèn Josep Coma i 

Cunill, rector de la parròquia del Brull durant 36 anys, i que havia mort al 1984, deixant 

els habitants d’aquest petit poble sense la seva bonhomia, sense la seva amistat 

sincera de la que sabia fer gala, sense l’esperit de servei i caritat que l’animava.... Va 

fer la benedicció de la font el bisbe de Vic Josep Maria Guix durant els actes del XXVI 

Aplec de Matagalls.  

La font és un senzill muret de pedra local amb la placa metàl·lica a peu de les restes del 

que queda del castell del Brull. La primera referencia al castell sembla ser de l’any 994. 

Durant molt de temps el castell fou propietat dels vescomtes de Cardona (tot i que mai 

hi van residir), fins que aquests el van vendre al bisbat de Vic. Al segle XIV el castell 

estava ja en estat precari i es varen fer reformes pel manteniment i la millora, però 

sense gaire continuïtat. Al segle XV la Guerra Civil Catalana i les guerres de remences 

varen portar a la ruïna el castell, que sols era usat per les bruixes de la contrada per 

portar a terme les seves màgiques reunions.  

Al 1915 Joan Amades va recollir una llegenda contada per mossèn Planes que diu que 

“En un cingle del camí ral de Lloret a Vidreres hi ha una altra petjada de Sant Martí“. 

Explica que Sant Martí féu juguesca amb el Diable de qui faria un salt més llarg. El 

Diable, en saltar, caigué al mig de l’estany de Sils i Sant Martí anà a caure a l’Esparra. 

Per fer un salt tan gran hagué de prendre molta embranzida i deixà marcades les 

petges arran del cingle. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Santa Joaquima de Vedruna, el Brull 

Coordenades GPS:  41.788692, 2.325006 

També anomenada font de la Monja o font d’en Bresc. Font situada en un dels sots més alts 

que alimenten la Riera del Burgués, situada al límit meridional del terme municipal del Brull, a 

sols 100 metres de l’anomenat Collet de la Font, que delimita aquesta població d’Osona de 

Tagamanent, ja al Vallès.  

Per accedir fins al Collet de la Font teniu dos possibilitats. Des de Tagamanent o Aiguafreda 

pugeu per la pista de l’Avencó fins al pont de Picamena i  ascendiu per la serra homònima per 

la pista de Santa Cebrià de la Mora, i més amunt la Caseta, i ja sols un queden 300 metres fins 

al Collet de la Font. Des del Brull, primer arribar a coll Formic, pujar al pla de l’Ase Mort i 

carenejar la calma fins trobar el pla del Bassau; a la dreta baixa la pista cap a Sanat Cebrià, i en 

400 metres som al  collet de la Font. Des del collet un senderó molt amagat i cobert de 

vegetació, però senyalitzat per fites de pedres, ens portarà en direcció nord i baixant al sot fins 

a la font de Santa Joaquima de Vedruna.  

La font és dedicada a Santa Joaquima de Vedruna (Barcelona 1786-1854), que després de 

disset anys de matrimoni i sis de viduïtat fundà l’Institut de les Germanes Carmelites de la 

Caritat. Durant la Guerra contra els francesos es refugià al Montseny, i es per això que els 

amics del Montseny li dedicaren aquesta font que va ser inaugurada el 24 de maig de 1964 pel 

bisbe de Vic Ramon Masnou, amb assistència de molts excursionistes, religioses carmelites i 

nombrosos alumnes dels col·legis Carmelites de la Caritat. Tot i ser inaugurada al 1964, el 

pedró de la font i la majòlica ceràmica porten data de 1963 (que devia ser quan es va 

construir).  

Al magnífic conjunt ceràmic de 24 rajoles que presideix la font (signat per A. Serra Presseguer 

amb data octubre 1963) hi ha dibuixat el perfil montsenyenc que s’albira des del proper pla de 

la Calma: Matagalls i més llunyà el Turó de l’Home i les Agudes. També hi ha l’antic escut 

carmelita, el dels amics del Montseny, la imatge de Santa Joaquima i un dibuix del proper mas 

de La Caseta, i de l’ermita de Sant Cebrià de la Mora. En posició central el vers de Montserrat 

Viñas diu: 

Vos que amb gran fe, Santa Joaquima, un dia 

féreu brollar una font fresca i gemada, 

deu-nos a tota als qui en aquest Pla fem via 

per beure aquesta aigua regalada 

que el cor, assedegat, senti fretura 

d’una altra font molt més preuada i pura. 

 

La font disposa de dos gruixuts brocs per on nosaltres no hem vist rajar aigua i una grosa aixeta 

molt més avall. 
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Anna Àvila (CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona). 

Antoni Pladevall (mossèn i historiador, Taradell) que ens ajudar amb la història més 
llunyana. 

Bartomeu Subiranas (Manlleu) per la feina feta de restauració de les fonts a l’entorn del 
Matagalls i per les seus comentaris. 

Fortià Prat (Laboratori Prat, Torelló) 

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. 

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. 

Kim Mateu (Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), en la maquetació dels plafons 
per a l’exposició de les fonts del Montseny. 

Marc Grau de la Caseta del Vilar (Taradell), amb ell vàrem poder localitzar la font de la 
Caseta. 

Pere Montalt del Vilar del Bosc (Taradell), per la font del Vilar. 

Ramon Caralt (president associació Amics Aplec Matagalls) que sempre va saber 
transmetre en nosaltres les lliçons de vida que ens ofereixen les fonts. 

Xavier Cateura Valls (Rectoria de la Castanya, el Brull),  
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