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Pròleg 

 

L’aigua gran protagonista dels paisatges i la biodiversitat de les nostres contrades, és 
també un element essencial de la pròpia història dels grups humans que al llarg de 
milꞏlennis han poblat el massís del Montseny. 

El professor Oscar Farrerons i el fotògraf Adrià Corella, a partir d’un treball d’una 
dimensió extraordinària, per la qualitat i la dedicació esmerçada, ens ofereixen el que és 
sens dubte l’inventari més exhaustiu que s’ha fet mai sobre les fonts del Montseny. 

Encara avui no sabem amb exactitud la quantitat de fonts que tenim en el conjunt del 
territori, en alguna ocasió s’ha parlat de més de set-centes fonts, l’Oscar i l’Adrià hores 
d’ara n’han localitzat quasi nou-centes i encara no han finalitzat el seu treball. 

La realitat però és que la recerca endegada va molt més enllà d’un simple inventari, que 
ja de per si seria interessant, sinó que sovint incorpora treballs paralꞏlels com són 
l’estudi mineralògic, la diagnosi ambiental, així com referències històriques i 
patrimonials, entre d’altres. 

Centrant-me en el vessant més humanístic de la recerca i també en l’exposició dedicada 
al treball sobre les fonts del Montseny, comissariada pels autors i la Gemma Font i 
produïda pel Museu Etnològic del Montseny, amb la colꞏlaboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Girona i Barcelona, cal dir 
que la tasca portada a terme ens ofereix una cartografia estretament vinculada a 
l’ocupació humana del territori i és al mateix temps un treball sobre la història de la 
pròpia muntanya. 

Aquesta afirmació, més enllà de la recerca que els autors han endegat, se sustenta en un 
principi inqüestionable: qualsevol indret, en l’àmbit territorial que ens ocupa, amb 
presència d’aigua, és susceptible en un moment o altre d’haver tingut relació amb la 
presència humana i això va més enllà de l’evidència de les fonts construïdes o adaptades 
per la ma de l’home, sinó que també pot ser vàlid en el cas de la presència de cursos 
d’aigua i brolladors naturals.  

Quan parlem del Montseny, sovint fem referència al concepte de muntanya 
humanitzada. Si analitzem el seu paisatge veurem que malgrat la frondositat del seus 
boscos, que ens podrien recordar en alguna ocasió els d’una autèntica selva verge, la 
realitat és que ens trobem amb uns paisatges fortament modelats per les mans dels 
homes i les dones que han poblat aquestes contrades, i que són el resultat d’una relació 
que no és fruït dels darrers segles, sinó que es remunta a milꞏlennis enrere. 

Realment no sabem encara quan començà aquesta relació entre l’home i la muntanya, 
els testimonis arqueològics més antics que tenim en el Montseny ens situen en un 
horitzó d’entre 70.000 i 80.000 anys. 

Evidentment en períodes glacials, amb temperatures molt més fredes que les actuals, 
l’ocupació de les zones altes era complicada i per tant els assentaments se situaven en 



les zones baixes, però d’ençà del període neolític i especialment el calcolític veurem, 
com aquesta presència es generalitza, sobretot en les calmes de mitja muntanya a partir 
de la freqüentació de grups humans previsiblement dedicats a la ramaderia. No cal dir 
que les ocupacions en indrets com serien el Pla de la Calma o la mateixa Serra de l’Arca 
serien difícilment comprensibles sense l’existència d’aigua en llocs propers, tant pel 
consum humà com per al bestiar que hauria acompanyat aquestes poblacions. 

A partir d’aquí la història de l’ocupació humana del massís, passarà per diferents etapes 
i les pautes del poblament en cada període seran diverses en funció de models 
econòmics o realitats històriques i demogràfiques que condicionaran les ubicacions dels 
assentaments i nuclis de població. En aquest sentit és evident que hi ha diferències entre 
els models d’ocupació de la cultura ibera respecte a la romana, i també entre aquesta i el 
període alt-medieval. La realitat de totes formes és que el poblament de la muntanya, en 
major o menor mesura, serà constant. I això només serà possible sobretot per la 
presència de l’aigua i molt especialment per l’existència de les fonts.  

Un altre testimoni de la relació entre els grups humans i l’aigua, més enllà del que 
anomenem patrimoni material, és el que fa referència a la nostra pròpia identitat 
cultural, en forma de llegendes, mites o creences, o també com espais de celebració i 
relació social: fontades, aplecs i tornabodes. 

Dones d’aigua, paitides, nàiades i bruixes tenen sovint punts de trobada en llocs propers 
a cursos d’aigua i fonts. Un aspecte que els autors tampoc han passat per alt 

Ens trobem per tant davant d’un treball d’una gran complexitat i que com dèiem,  
l’Oscar i l’Adrià, han sabut abordar i resoldre des d’una perspectiva àmplia, cosa que 
evidentment els agraïm, tot encoratjant-los a continuar amb aquesta tasca fascinant que 
és la d’apropar aquest territori i els seus tresors naturals i culturals al conjunt de la 
ciutadania. 

 

 
Jordi Tura Masnou 
Director del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella 
 
  



Projecte Fonts del Montseny 

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.  

Una font representa posar l’aigua a l’abast de tothom, significa la socialització i 
democratització d’un recurs imprescindible per la vida. Les fonts del Montseny són 
molt nombroses, i des de 2016 el “Projecte Fonts del Montseny” ha identificat quantes 
n’hi ha, en quines condicions, les coordenades d’on són ubicades, ha descrit el seu estat 
de manteniment en el moment de la darrera visita, el tipus d’aigua que brolla del seu 
manantial, i en general ha estudiat tot allò relacionat en cada una de les fonts.  

El “Projecte Fonts del Montseny” va engegar de manera senzilla, i mica a mica ha anat 
cristal·litzant tota una documentació relativa a les deus de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, ha donant lloc a una vintena de publicacions d’articles en revistes locals 
(Ausa, Quaderns d’Estudis Selvatans, Tagamanent, Aplec de Matagalls, Baix 
Montseny...) i nacionals (Vèrtex-FEEC, Muntanya-CEC, Tecnoaqua...); l’edició de cinc 
llibres amb temàtica fontinal; la impartició de conferències i miscel·lànies arreu de 
Catalunya (a escoles, casals i ajuntaments); la participació en congressos sobre aigua, 
fonts i espais naturals, de caire nacional (Congreso Nacional del Agua, Congreso 
Ibérico de Gestión y Planificación del Agua) i internacionals (Simposio Internacional 
sobre Conservación de Ecosistemas Fontinales, International Congress of the 
Mountains, International Conference on Water and Sustainability), i la divulgació en 
jornades de recerca (Jornada de comunicació científica EEBE-UPC, Recerca en campus 
Diagonal Besos-UPC). Gran part d’aquesta recerca la podeu consultar a 
https://futur.upc.edu/OscarFarreronsVidal  

La culminació de la feina feta s’ha concretat en l’exposició “Fonts del Montseny” amb 
la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny, les diputacions de Barcelona i 
Girona, i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha visitat 
Arbúcies, Sant Celoni, Breda, Viladrau, Riells i Viabrea, Seva, Aiguafreda, Sant Pere de 
Vilamajor, Granollers, Vic, Barcelona, Taradell, Sant Esteve de Palautordera, Hostalric, 
Girona i pròximament viatjarà a Mataró. En cada exposició s’han editat catàlegs 
territorials específics. 

  



Exposicions - activitats 
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Fonts del Montseny - Osona 

Les fonts que trobareu en aquest catàleg són totes aquelles que hem pogut visitar i 
geolocalitzar: 
 
 
 
Fonts de SEVA: 

1. Avinyó 
2. Barceló 
3. Carrer de Baix 
4. Casanova de 

Muntanyà 
5. Clavella 
6. Codina 
7. Femades 

8. Fontanelles 
9. Llobarteres 
10. Llobera 
11. Montmany 
12. Muntanyà 
13. Musclo 
14. Pinsap del Sors 

15. Plaça de 
l’Església 

16. Porxo del Sors 
17. Serra 
18. Sevallar 
19. Sors 
20. Tres Albes 
21. Vall-llossera 

 
 

 
 

Fonts del BRULL: 
1. Abeuradors 
2. Barbota 
3. Boscàs 
4. Bosch i Jover 
5. Castanya 
6. Castanyera 
7. Empoadors 
8. Faig 
9. Gatell 

10. Maria 
Mitjancera 

11. Obi 
12. Pomereta 
13. Pou del Vilar 
14. Rectoria de la 

Castanya 
15. Riudeboix 
16. Sant Jordi 

17. Sant Martí 
18. Santa Joaquima 

de Vedruna 
19. Santandreu 
20. Sot del Rector 
21. Sot Gran 
22. Tomàs 
23. Verneda 
24. Vilar 

 
 
 
  



 
 
 
 
Fonts de VILADRAU:  
1. Alzina 
2. Ametistes 
3. Amistat 
4. Aranyó 
5. Arimany 
6. Atlàntida 
7. Avellaners  
8. Avet Blau 
9. Avi 
10. Avi Jaume 
11. Bisbes 
12. Cal Tatxo 
13. Camí de la 

Noguera 
14. Camp Xamení 
15. Can Batllic 
16. Can Bosc 
17. Can Feliu 
18. Can Gangic 
19. Can Gat 
20. Can Jep Sabate 
21. Cans 
22. Cassola 
23. Castanyer 
24. Cims 
25. Clareta 
26. Cortils 
27. Cristall 
28. Dalmau 
29. Delícies 
30. Dr. Carulla 
31. Empentes 
32. Enamorats 
33. Escot 
34. Esperança 
35. Fàbregues 
36. Fageda Maragda 
37. Faig 
38. Faigs Bessons 
39. Faustí Illa 

40. Felip Graugés 
41. Ferro 
42. Ferro de la Sala 
43. Fontanelles 
44. Freda 
45. Fresca 
46. Garriguencs 
47. Generosa 
48. Germana Josefa 
49. Gomara 
50. Guineu 
51. Heura 
52. Horta 
53. Hostal de la Glòria 
54. Isard 
55. Jacinta 
56. Lledoner 
57. Llops 
58. Manlleuencs 
59. Marcos Redondo 
60. Mare de Déu de 

l’Erola 
61. Mas d’Osor 
62. Masmiquel 
63. Masvidal 
64. Matagalls 
65. Minyons 
66. Miquel 
67. Mirador de les 

Bruixes 
68. Mirall del Pujol 
69. Molí Espatllat 
70. Molins 
71. Montserrat 
72. Mosquits 
73. Mossèn Cinto 
74. Noc 
75. Noguer 
76. Noguera 
77. Noguerola 

78. Noi Gran 
79. Nova 
80. Nova Vilarmau 
81. Or 
82. Oreneta 
83. Paitides 
84. Palomeres 
85. Pastors 
86. Pescadors 
87. Plaça Major 
88. Puigtorrat 
89. Pujolar 
90. Raig 
91. Rosa 
92. Rossinyol 
93. Roure 
94. Rupitosa 
95. Sant Amador 
96. Sant Miquel dels Sants 
97. Santa Catarina 
98. Sardana 
99. Segalàs 
100. Silenci 
101. Sot de Can Rosell 
102. Sot de les Bruixes 
103. Teula 
104. Teula de Puigdot 
105. Tres Roses 
106. Tronca del Pujol 
107. Valls (La) 
108. Vell Castanyer 
109. Vells Amics 
110. Verge del Roser 
111. Vern 
112. Vernets 
113. Vila (La) 
114. Vilar (El) 
115. Vilarmau 
116. Xiri 

 
  



Fonts del Montseny – La Selva 

Les fonts que trobareu en aquest catàleg són totes aquelles que hem pogut visitar i 
geolocalitzar: 
 
 
 
Fonts d’ARBÚCIES: 

1. Bassa de les 
Eugues 

2. Bassa Llarga 
3. Beguda 
4. Bon Humor 
5. Botifarró 
6. Can Cassó 
7. Can Dorca 
8. Can Fogueres 
9. Can Mero 
10. Can Pairana 
11. Can Palau 
12. Can Pascual  
13. Can Quadres 
14. Can Salau 
15. Can Tort 
16. Canaleta 
17. carrer Damunt 
18. carrer Pietat 
19. carrer Sant Hilari 
20. Castanyeda del 

Gavatx 
21. Cerdans 
22. Coll de Te 
23. Conill 

24. Corbadora 
25. Corral del Mataró 
26. Cresta 
27. En Bosch 
28. En Pistola 
29. En Vilà 
30. Ferro 
31. Fogueres 
32. Fontalegre 
33. L’Havana 
34. Laura 
35. Lourdes 
36. Mancomunitat 
37. Marc 
38. Mare de Déu de la 

Salut 
39. Marianegra 
40. Mina 
41. Muro 
42. Nespler 
43. Noguereta 
44. Olivar 
45. Or I 
46. Or II 
47. Palau (del) 

48. Parc Corbadora 
49. Passeig del 

Montseny 
50. Peixos 
51. Petita 
52. Pipes 
53. Plaça de Joanet 
54. Poll 
55. Pont Cremat 
56. Pont Viu 
57. Prat 
58. Ramon Ferrer 
59. Regàs 
60. Replà 
61. Rossinyol 
62. Roters 
63. Safareig de Joanet 
64. Sagrat Cor 
65. Salt del Boc 
66. Sant Joan 
67. Silvia 
68. Tieta 
69. Traginer 
70. Xarel 

 
 
Fonts de SANT FELIU DE BUIXALLEU: 

1. Avi 
2. Cal Minyó 
3. Can Mas 
4. Can Pons 
5. Ermita Grions 

6. Escoles 
Gaserans 

7. Foravila de Baix 
8. Foravila de Dalt 
9. Llop 
10. Mas Gelat 

11. Mina de 
Foravila 

12. Olivareda d’en 
Roquet 

13. Rectoria 
 

Fonts de BREDA: 
1. c/ Sant Antoni 
2. c/ Barcelona 
3. c/ Còdols 
4. Ca n’Erola 
5. Can Xifré 

6. Duran (En) 
7. Graupera 
8. Mingo 
9. Molí 
10. Nova 

11. Novè Centenari 
12. Pintoresca 
13. Plaça Convent 
14. Ratica (En) 
15. Santa Anna 

 



 
Fonts de RIELLS I VIABREA: 

1. Avet 
2. Can Jaume 
3. Canyonal 
4. Corralet d’En 

Pelagri 
5. Fogueres 

6. Hort del Rector 
7. Martina 
8. Menjahòsties 
9. Pelegrí 
10. Pepa 
11. Quatre 

12. Rectoria 
13. Sant Llop 
14. Sant Vicenç 
15. Xica 

   
 
Fonts d’AIGUAFREDA: 

1. Abadessa 
2. Acàcies 
3. Amiga 
4. Avellaners 
5. Balços 
6. Cal Baldomero 
7. Casal Sant Jordi 
8. Casanova de 

Sant Miquel 
9. Casanoves 

10. Enamorats 
11. Fontica 
12. Fresca 
13. Gallina 
14. Granota 
15. Lleó 
16. Llobeta 
17. Parc de 

l’Avencó 

18. Parc de la 
Carretera 

19. Pati 
20. Pinós 
21. Plaça 
22. Pontasco 
23. Saní 
24. Saüc 

 
 
Fonts del BRULL: 

24. Abeuradors 
25. Barbota 
26. Boscàs 
27. Bosch i Jover 
28. Castanya 
29. Empoadors 
30. Faig 
31. Gatell 

32. Maria 
Mitjancera 

33. Obi 
34. Pomereta 
35. Pou del Vilar 
36. Rectoria de la 

Castanya 
37. Riudeboix 
38. Sant Jordi 

39. Sant Martí 
40. Santa Joaquima 

de Vedruna 
41. Santandreu 
42. Sot del Rector 
43. Sot Gran 
44. Tomàs 
45. Verneda 
46. Vilar 

 

 

  



ARBÚCIES



Arbúcies 

El municipi més gran del Montseny, amb  87 km2 de superfície que agrupa un total de 

6.400 habitants, principalment al poble, però també en algunes altres entitats de 

població que té repartides pel territori, com els veïnats de Fogars de Montsoriu i 

Joanet, o les urbanitzacions properes al nucli de la Joia del Montseny, la poca Farina i 

Palau. 

Arbúcies està situada al llevant del Montseny, pertany ja a la comarca de la Selva, 

província de Girona. El nucli urbà esta centrat a la riera d’Arbúcies (que organitza tot el 

terme municipal), emplaçat fora de l’àmbit del parc natural, lleugerament a l’est del 

terme municipal.  

Limita amb els municipis de Sant Hilari i Espinelves a nord; Santa Coloma de Farners i 

Sant Feliu de Buixalleu a l’est; Riells, Gualba i Fogars de Montclús a sud; i Montseny i 

Viladrau per ponent. La meitat sud-occidental del seu bast terme pertanyen al Parc 

Natural del Montseny. 

Encara avui l'aprofitament forestal dóna feina a força gent. Molts camps abandonats 

han estat plantats de pins i avets, alguns destinats a arbres ornamentals de Nadal. 

Arbúcies és coneguda per la indústria de les carrosseries, hereva de la indústria 

artesanal de carruatges de tragina i de passatges (berlines, tartanes). Actualment es 

fan carrosseries d'autocars i camions. També hi ha indústria tèxtil i de la confecció. Tot 

i que una de les industries que dóna més feina són les plantes envasadores d'aigua 

mineral. 

Hi ha hagut històricament estiueig a la manera tradicional, i encara avui és un poble 

turístic, molt visitat els caps de setmana i festes.  

El nom d’Arbúcies és ja esmentat els anys 862 i 886 en dos preceptes dels reis francs. 

La població es va originar al voltant de l’església de Sant Quirze, que fou consagrada 

l’any 923. Fou residència de la família vescomtal dels Cabrera.  

El Museu Etnològic del Montseny la Gabella (MEMGA), enclavat al centre històric de la 

vila, és una visita fonamental, on podrem conèixer oficis i històries d’antics pobladors 

del Montseny. Per Corpus se celebra la Festa de les Enramades, declarada festa 

tradicional d’interès nacional al 1999.  



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Bassa de les Eugues 

Coordenades GPS: 41.827202, 2.444166 

La Bassa de les Eugues és una petita bassa de reg que és troba prop del camí de pujada 

a Santa Maria de Lliors des d’Arbúcies, ocupant el Sot de la Timbarra. A la cua de la 

bassa, el camí fa una gran paella per on baixa un altre tancat sot que canalitza la seva 

aigua cap a una font sense nom. Nosaltres no hem sabut trobar ningú ni cap 

documentació on aparegui el nom de la font de manera que l’hem batejat amb el nom 

de font de la Bassa de les Eugues.  

L’obra de la font consisteix en un formós mur de pedra irregular ben rejuntada que 

tapona el baixant del sot. Mirant la font frontalment a la seva dreta hi ha un gran 

penyal en voladiu que sembla sostingut en part per aquest mur de la font. El lloc és 

bastant feréstec, cobert d’heures i esbarzers, com reconeixent el poc us de la font que 

es fa, segurament també per la seva desconeixença. Un gruixut broc de ferro centrat al 

mur espera l’aigua per poder brollar, doncs almenys quan hi hem anat nosaltres la font 

era seca. L’obra no sembla ser molt antiga, potser de finals de segle XX, però no tenim 

més dades. 

Si seguíssim el camí on està ubicada la font podríem arribar al Turó de la Brolla (779) i 

una mica més enllà fins al bonic Pla del Collet. 
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Font de la Bassa Llarga 

Coordenades GPS: 41.820885, 2.550112  

La font de la Bassa Llarga o popularment coneguda com a font de Mollfulleda es troba 

a llevant del terme municipal d’Arbúcies, a la zona del Rieral. Per accedir-hi hi podem 

anar des del camí que surt del tanatori municipal del mateix poble en direcció Sant 

Feliu de Buixalleu. Un cop passem Can Call del Rieral, trobem una bifurcació, prenem el 

camí cap a l’esquerra direcció Can Riera de la Pineda o també prenem de referència 

l’indicador que marca la font dels Traginers. Just abans de l’entrada de la casa  de Can 

Riera prenem el camí cap a la dreta direcció Mollfulleda. Seguim la pista dos 

quilometres aproximadament i just abans d’arribar a la casa a peu de pista trobem la 

meravellosa font de gran cabal, que fins hi tot al mes d’agost la podem veure rajar. 

La font estava just sota d’un magnífic arbre recentment talat en el moment de la 

nostra visita. Al costat esquerra hi podem veure un bonic abeurador que en els seus 

temps segur que era ple d’aigua per recuperar forçes al bestiar. A la part dreta de la 

font hi trobem una bassa allargada i arrodonida que dóna nom a la font (a mig 

emplenar a estiu 2017). 

Quan mires la font et fa recordar a l’estructura de certes fonts que hi ha al costat 

ponent d’Arbúcies, pujant per la pista d’en Garolera (font de Coll de Te, de Sant Joan, 

del Prat, i Noguereta són molt similars), això és així perquè la va construir la mateixa 

persona, n’Emili Garolera (1923-2008), en el moment d’obrir la pista que porta a la 

finca. 

Un mur curvilini de pedra 

tota humitosa recoberta 

de molsa i heures 

presenta la font. Al centre 

el broc central de pedra 

treballada aboca la seva 

aigua amb alegria a una 

pica ran de terra. A la 

dreta de la font, un mur 

de pedra correguda ens 

convida a gaudir del 

paisatge i de la musica de 

l’aigua en tranquil·litat. 
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Font de la Beguda 

Coordenades GPS: 41.815833,  2.410556 

També anomenada Font dels Brucs Bords. Més a prop del poble de Viladrau que 

d’Arbúcies, tot i pertànyer a aquet terme municipal. A 125 minuts a peu de la Plaça 

Major de Viladrau, al Pla de la Beguda, la zona també és coneguda com els Brucs Bords 

(d’aquí l’altra nom de la font). Anant per la carretera de Sant Marçal (que fou 

inaugurada als anys 80), passat 1.300 metres més o menys del Coll de Bordoriol, al 

costat mateix de la carretera (2 metres per sota) hi trobarem la Font de la Beguda. 

Sempre hi ha gent carregant la seva freda aigua.  

La font va substituir una altra amb aquesta mateixa denominació que era més propera 

a Bordoriol, a la peça d’en Crous, i que va ser destruïda en fer l’actual carretera. En 

aquesta primitiva font hi havia un abeurador per animals, i d’aquí li venia el nom. 

L’actual font fou inaugurada al 1998 en motiu del 49è Aplec del Matagalls, és dedicada 

al pare Jaume Clotet i Fabrés (1822-1898, cofundador dels claretians i gran treballador 

en pro dels sordmuts). Al pedró hi ha un vers d’en Felip Graugés: 

Em gela el cor l’esglai de la fageda; 

vaig caminant i cerco en la nit freda 

l’amic Guerau pels rasos de Liost. 

Diu una llegenda que algú hi ha trobat als cuiners del famós restaurant “Les Set Portes” 

de Barcelona recollint la seva aigua per preparar les seves paelles especials (però sols 

és un mite, ho hem preguntat a l’amo del restaurant i no en sabia res) 
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Font del Bon Humor 

Coordenades GPS: 41.8164, 2.5161 

La font de bomba del Bon Humor és una de les set que hi ha a Arbúcies. Es situada al 

carrer del Sorrall, un vial paral·lel a la riera, entre Can Cudinach i Cal Manco. És una 

petita construcció adossada a la façana, d'obra arrebossada i pintada de color ocre, de 

metre i mig d'amplada, per mig de fons i uns dos i mig d'alçada. L'aigua raja per un 

broc colzat de metall que representa la cara d'un personatge masculí. El broc està 

collat al frontal que queda endarrerit dos pams respecte la façana per mitjà d'una 

volta. L'aigua cau a una pica rectangular de rajoles a mitja alçada. Damunt del broc 

queda el registre de servei, de fusta envernissat. A la part baixa hi ha un altre registre 

de característiques similars.  

Restaurada al 2012, sota el patrocini de l’ajuntament d’Arbúcies, la Diputació de 

Girona, i un conjunt d’embotelladores. La font és original de 1908, tot i així, la 

construcció és presidida per una placa de marbre blanc amb el nom de la font i a sota 

la retolació “Arbucias 1952” (sic), denominació que rep perquè el Cor que porta el 

mateix nom li dedicà la placa l'any 1952. Segons consta en una majòlica ceràmica el 

carrer fou premiat en el concurs d’embelliment l’any 1970, tot i que ho havia estat 

també l’any 1952.  El broc per on raja l’aigua té quelcom d’animal salvatge, o de figura 

masculina, no queda clar.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Botifarró 

Coordenades GPS: 41.809518, 2.496333 

Just sota els 533 metres d’altitud del Turó d’en Pistola trobem les ruïnes de la casa que 

havia sigut Cal Botifarró. Si ens encarem al sot seguint la Riera Seca (agost 2017) amunt 

trobem el que hauria sigut la Font de Cal Botifarró (a vegades també dita del 

Botifarró). Actualment hi resten unes teules que en tapen el que podria ser la mina i un 

tub de plàstic surt de dins i en deixa un petit rastre d’aigua. El lloc és de gran verdor, 

ple de falgueres, amb les pedres de la riera cobertes de molsa, i amb presència de 

verns, avellaners, i altre vegetació típica de rieral. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Cassó 

Coordenades GPS: 41.8138, 2.5188 

La font es troba emplaçada als jardins interiors de l’hotel Montsoliu, situat a l’extrem 

sud del poble, al passeig Palacagüina, amb entrada pel carrer Francesc Camprodon 90. 

En aquesta font antigament s’hi apropaven els enamorats a festejar. L’hotel Montsoliu 

conserva encara l’aroma dels antics llocs d’estiuejants que pujaven a Arbúcies a 

prendre les seves aigües i a fruir de les belleses del Montseny. 50 anys enrere l’hotel 

no servia aigua embotellada, i els hostes portaven la seva gerra amb aigua acabada de 

recollir de la font de Can Cassó (tot i que alguns preferien la de Rossinyol o la del Poll). 

L’obra de l’antiga font és un mur rectangular de pedra amb junta oberta, contenint la 

muntanya que té darrera. Entre les juntes de les pedres hi ha brotat heura i falgueres. 

El broc d’on brollava l’aigua de manera continua ha estat substituït per un polsador 

modern, que al pitjar-lo aboca l’aigua a una pica de pedra ran de terra. Tot l’entorn ha 

estat arranjat últimament, amb un quiosc a un costat, amb murets de pedra similars, i 

zones d’esplanacions pavimentades.  
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Font de Can Dorca 

Coordenades GPS: 41.83585, 2.45486 

La font de Can Dorca es troba situada al nord-oest del nucli d’Arbúcies, molt a prop de 

la masia amb el mateix nom just en el sot en direcció al Serrat de la Teuleria. 

Per arribar a Can Dorca agafem la carretera d’Arbúcies direcció Viladrau, i al 

quilòmetre 6,5 aproximadament trobarem una pista forestal a mà esquerra on hi ha 

una petita senyalització de la casa rural Can Nan Vilà i on ens indica que hi tenim uns 

3,5 quilometres aproximadament. Un cop arribem a Can Dorca ens desviem de la pista 

forestal principal i a mà esquerra en direcció al sot trobarem l’esplèndida font. 

A data abril 2017 només hi regalima un petit broll d’aigua. La font és un mur d’obra i 

ciment d’uns 3 metres d’ample i 1,5  d’alt. Al centre hi ha un petit broc d’uns 15 cm de 

i a sobre hi trobem una peça on hi posa: FONT DE CAN DORCA – JUNY 1991. 

La font esta recoberta d’una verdor exuberant de molsa i heures, però es nota que 

algú hi fa un manteniment (possiblement els propietaris de Can Dorca) per poder ser 

útil al passejant. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Mero 

Coordenades GPS: 41.8146,2.5149 

La font de bomba de Can Mero és una de les set que hi ha a Arbúcies. Totes aquestes 

fonts utilitzen el sistema de bombatge, el qual s'acciona mitjançant una palanca de 

ferro. Les set foren construïdes l'any 1908, amb un sistema de bombeig manual 

d'aigües de pou, amb brocs de metall que representen la cara d'un estrany personatge 

masculí. L'aigua d'aquestes fonts és natural i no tractada. La font de Can Mero és 

situada al costat del número 33 del carrer Castell. 

Es tracta d’una construcció adossada a la façana, arrebossada i pintada de color ocre 

pels costats però de totxana vista per davant. D ela mateixa manera que les altres 

fonts de bomba damunt del broc queda el registre de servei, tancat per un portaló de 

fusta envernissat.  

Restaurada com les altres fonts de bomba al 2012, sota el patrocini de l’ajuntament 

d’Arbúcies, la Diputació de Girona, i un conjunt d’embotelladores.  
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Font de Can Pairana 

Coordenades GPS: 41.813973, 2.499159 

La Font de Can Pairana és ubicada en un indret idíl·lic on es pot gaudir de la 

tranquil·litat i la pau de la natura. 

Es tracta d’una font boscana que s'hi accedeix des de la pista que puja a Santa Fe des 

d’Arbúcies, aproximadament uns 600 metres després del camp de futbol municipal. 

Veureu que hi ha un petit pontet de travesses que permet salvar el sot i accedir a la 

font. A l’altre costat, dos murs de pedres apilades conformen un espai natural presidit 

pel broc de la font. Mirant frontalment la font, a la dreta hi ha un banc de fusta amb 

potes de ferro on és molt agradable descansar mentre es gaudeix de l’entorn. 
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Font de Can Palau 

Coordenades GPS: 41.8145, 2.5155  

La font de bomba de Can Palau és una de les set que hi ha a Arbúcies. Es situada al 

carrer Castell, cruïlla amb el carrer Ramon Pagès.  

Restaurada al 2012, sota el patrocini de l’ajuntament d’Arbúcies, la Diputació de 

Girona, i un conjunt d’embotelladores. Es tracta d’un font de bomba tradicional, però a 

diferència de moltes d’altres aquesta no esta annexa a cap casa (tot i que pren el nom 

de la propera Can Palau). Tota l’obra és de pedra ben rejuntada excepte al davant que 

és de totxana vista. Abans de la seva restauració estava tota enguixada i pintada de 

color blanc. A l’interior de la volta hi ha el broc, igual que els de les altres fonts de 

bomba, que aboca l’aigua a una pica recoberta de totxana, i l’accés a la mina per una 

porta de fusta envernissada.  

Per darrera de la font hi ha les escales que permeten pujar a la vorera alta de les cases 

del carrer Castell. 
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Font de Can Pascual 

Coordenades GPS: 41.799681, 2.544288 

Font situada al sud-est del nucli urbà, a la mateixa llera de la Riera d’Arbúcies, sota el 

pont que la creua del camí de Can Pascual. És un camí que s’origina al costat llevant de 

la carretera GI-552 i que en sols 85 metres ens permet creuar la riera per aquest 

magnífic pont de reminiscències gòtiques amb dos ulls asimètrics.  

L’obra de la font consisteix en un gruixut broc de ferro colat encastat a l’estrep del 

pont paral·lel a la riera, que aboca la seva aigua a una pica ran de terra. Un paviment 

de pedres  concèntriques a la font creen una plataforma per gaudir del broc i del seu 

preuat líquid, i defensar-nos de l’aigua que baixa de la riera.  El morter que sosté de 

manera prominent el broc té gravat en baix relleu artesanal un 92 que fa pensar que és 

la data de l’ultima restauració (1992), tot i que tenim notícies de l’existència de la font 

almenys des de la primerenca data de 1927.  

Si continueu el camí 160 metres en direcció nord arribareu a Can Pascual, masia 

originaria que dóna nom a la font i que en aquests moments és un restaurant i un 

Pitch&Putt amb un camp de 9 forats amb dobles sortides. Passat Can Pascual mica més 

a nord pel mateix camí arribareu a la riera de la Pineda.  
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Font de Can Quadres 

Coordenades GPS: 41.81215, 2.52999 

La font de Can Quadres es troba just al costat del mas de la que pren el nom, al sud-

oest de l’actual nucli urbà d’Arbúcies, entre la carretera de Sant Hilari i el passeig de 

Palacaguïna, prop de la rotonda. Hi ha alguna postal de l’inici del segle XX en que esta 

fotografiada la font amb tres homes abillats de l’època, amb gorres i barretina, en una 

configuració de l’obra relativament igual a l’actual, tot i que l’entorn dista molt del 

d’avui en dia, amb un banc corregut al costat del talús, un altra banc d‘obra al costat 

de la riera i una bonica taula rodona de pedra. Es diu que era tradició el dimarts de 

Festa Major fer la Tornaboda a la font de Can Quadres. 

Actualment sols queda el muram, adossat a un petit mur curvilini que recorda un petit 

pou, l’encapçala unes pedres al damunt també amb forma arrodonida. El gruixut broc 

és metàl·lic i tallat a esbiaix, abocant la seva aigua a la propera riera de manera 

desordenada. 
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Font de Can Salau 

Coordenades GPS: 41.8149,2.5138  

La font de bomba de Can Salau és una de les que hi ha a Arbúcies. Es situada dalt de 

tot del carrer Castell, cruïlla amb carrer Vern. A la dreta s’inicia el passatge Pujada de 

l’Era. La façana de la casa que dóna nom a la font esta en estat lamentable actualment, 

tot i que el conjunt sembla reflectir un encant especial, mig decrèpit però a la vegada 

que ens atrau la mirada, potser pels testos casolans que amb les seves plantacions 

pinten el lloc d’un verd variat. Podria haver-hi plantat arboç, que és la planta que és 

present a l’escut d'Arbúcies (juntament amb el castell de Montsoriu). Les branques 

d'arboç són un senyal parlant per etimologia popular del nom de la població, encara 

que «Arbúcies» és el plural d'arbúcia, derivat del llatí arbustia que vol dir «lloc 

d'arbusts» 

Restaurada cap al 2012, sota el patrocini de l’ajuntament d’Arbúcies, la Diputació de 

Girona, i un conjunt d’embotelladores. 
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Canaleta 

Coordenades GPS: 41.806967, 2.496823 

Font situada al sud-oest del nucli urbà d’Arbúcies, prop de les desaparegudes fonts del 

Botifarró, i els Senglars, raó per la qual a vegada es confon amb aquestes. A tocar del 

PR C-204 que puja d’Arbúcies a Santa Fe a l’alçada del Turó d’en Pistola [533m] hi 

trobem emplaçada la font de Canaleta, molt a prop de la casa de Can Pla. 

La font es troba en un corriol que descendeix allunyant-se del PR principal hi va a 

enllaçar en la pista forestal d’en Garolera. 

El paratge on està situada la font es verd per arreu, ple de falgueres i heures, i 

entapissat de fulles al terra. D’una gran pedra mig recoberta de molsa en surt un 

gruixut broc de ferro. Una mica més avall de la font hi ha un banc de pedra aprofitant 

el mur que conté el terraplè i una magnífica taula també de pedra. Fa poc va caure un 

arbre a tocar, circumstància que ha estat aprofitada per tallar els troncs i fer.ne uns 

agradables tamborets que perimetregen la taula. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del carrer Damunt 

Coordenades GPS: 41.8159, 2.5131 

La font de bomba del carrer Damunt  és una de les set que hi ha a Arbúcies. Es situada 

propera a la cruïlla del carrer Major amb Damunt.  

Data de 1908 i fou restaurada al 2012, sota el patrocini de l’ajuntament d’Arbúcies, la 

Diputació de Girona, i un conjunt d’embotelladores. El carrer Damunt fou premiat en el 

concurs d’embelliment de carrers de l’any 1972, tal i com ho acredita una majòlica 

esmaltada a la paret on és encastada la font. 

La massa de ferro que permet bombejar l’aigua porta a l’extrem del pèndol una baix 

relleu que en aquesta font es pot llegir “Casals y Gómez Constructores Gerona”. Casals 

y Gómez era una antiga caldereria situada al número 52 del carrer Ballesteries de la 

ciutat de Girona. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del carrer Pietat 

Coordenades GPS: 41.8163,2.5184 

La font del carrer Pietat va ser construïda al 1908. És situada enfront del número 39 

d’aquest vial de la vila, al marge esquerre de la riera d’Arbúcies, en una configuració 

ideal per convertir-se en un fantàstic mirador del poble amb les muntanyes com a teló 

de fons. Tot el carrer està urbanitzat com un agradable passeig amb plataners i plantes 

enfiladisses que emmarquen les vistes properes i les Agudes llunyanes. 

Escortada per dos bancs de fusta a banda i banda, la font és un pilar d'obra que 

adossat a la tanca. L’obra és de base quadrada, de mig metre de base i una mica més 

de dos d'alçada, tota ella d'obra arrebossada i pintada de blanc, rematat amb una 

coberta llisa a una vessant. A la cara que dóna al carrer hi ha collada una aixeta de 

polsador de llautó, amb una original maneta amb forma de petxina, per on raja l'aigua 

que cau a una pica de forma semicircular que descansa a terra, pintada 

sorprenentment de color verd. 

Al capdamunt de la font hi ha pintat de color negre l'any 1956 (potser la data de la 

seva reconstrucció), i a sota un mosaic de rajoles destacant que el carrer de la Pietat va 

guanyar el concurs d'embelliment de l'any 1971. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del carrer Sant Hilari 

Coordenades GPS: 41.8177, 2.5167 

Localitzada dins el nucli urbà, sobresortint de la façana de la casa del número 11 del 

carrer de Sant Hilari, ocupant pràcticament tota la vorera. El carrer sant Hilari és un 

vial que comunica el carrer Pietat al sud, amb el carrer del Dr. Santiago Geli al nord, la 

carretera GI-543 

Es tracta d’una font de bomba, com altres set que hi ha al municipi, totes de l’any 

1908, i totes segons un sistema de bombeig manual d'aigües de pou. Font del carrer 

Sant Hilari és una petita construcció que combina obra arrebossada pintada de color 

torrat i obra vista. De planta rectangular, de metre i mig d'amplada i uns dos llargs 

d'alçada, amb coberta de teula àrab a una vessant. Un broc colzat de metall 

representant una cara masculina, és collat a la paret frontal i deixa passar l'aigua que 

cau a una pica rectangular de pedra i rajoles que descansa directament al terra. 

Damunt del broc queda el registre de servei, de fusta. Al capdamunt a l'esquerra una 

placa de metacrilat amb el nom de la font, l'any de la seva construcció el de l'última 

restauració 2012.  
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Cerdans, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.842735, 2.430746 

Font annexada al temple romànic homònim. El broc actualment es trencat i per això no 
en raja aigua. Sobre la paret de granit hi ha una rajola molt deteriorada que no permet 
de llegir la seva inscripció.  

Des de Coll de Revell (carretera Gi‐543) hi ha una pista de muntanya que puja directe a 
l’ermita de Cerdans. 

Per arribar fins a Cerdans des de Viladrau, cal agafar la mateix pista que la Fontalegre i 
baixar  fins  a  Coll  de  Cerdans. A  sobre  hi  ha  el  Serrat,  i  si  continuem  planejant  uns 
100m. més en direcció llevant arribarem a l’església, que fou construïda cap al segle X i 
sembla que modificada al XII. 

A  la  capçalera de  la  riera d’Arbúcies  trobem Cerdans,  topònim esmentat per primer 
cop l’any 862. L’església va ser renovada i consagrada al 1134. El 1139 va ser unida  a la 
canònica de Sant Llorenç del Munt de les Guilleries. Els darrers priors, hi van edificar la 
casa rectoral annexa al 1711. 

A  la façana de Sant Cristòfol de Cerdans hi veiem mostres  llombardes. La porta és de 
mig punt, oberta a la banda de migdia; damunt de l'absis s'alça un campanar de torre 
d'època posterior.  

Una tarda de setembre de 1932 Salvador Espriu va sortir de “Can Mueca” amb el seu 
amic Esteve Mundet, cap al Pujolar, Vilarmau, i Sant Cristòfol de Cerdans. L’excursió va 
propiciar la narració “Tarda de Muntanya” del llibre “Aspectes” que es va publicar per 
primera  vegada  al  1934.A  “Tarda  de Muntanya”  Espriu  defineix  Cerdans  com  “una 
esglesiola vetusta, d’un romànic primitiu. El frontis, molt sever, despullat d’ornaments, 
d’una pobresa austera. A la banda contrària, adossada  l’absis que tot just s’endevina, 
la rectoria, enlluïda de nou.” 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Coll de Te 

Coordenades GPS: 41.791535, 2.471601 

Baixant per la pista Garolera des del Convent, just abans d’arribar a l’actual Restaurant 

Coll de Te (lloc tranquil amb vistes espectaculars, menjar autèntic i casolà de qualitat, 

amb personal de tracte proper i agradables), al costat de la petita bassa hi trobem la 

font amb el nom homònim del coll.  

Un gran pi fa ombra al indret. La font és semblant i d’estil proper a les pròximes fonts 

del Prat, de Sant Joan i Noguereta; es tracta d’una gran paret rectangular de pedra ben 

rejuntada, tot ell una mica corbat, amb uns bancs laterals i un gran broc de pedra just 

al mig on hi brolla aigua abundant. 

Just davant de la font hi trobem una gran taula de pedra 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Conill, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.7875, 2.4571  

La font del Conill es troba sota el pla de l'Espinal. És situada al peu de la pista forestal 

que  va de  Santa  Fe  a Arbúcies,  anomenada de  la Garolera,  prop de  la  carretera BV‐

5114, de manera que podeu accedir de forma fàcil amb cotxe deixant el vehicle al lloc 

anomenat  El  Convent,  edifici  isolat de  característiques boscanes,  al  punt quilomètric 

22,7 a un petit aparcador que hi ha, i caminar de baixada uns 1.300 metres. També hi 

ha la possibilitat de fer l’agradable camí de la Garolera sencer des d’Arbúcies, però heu 

de tenir en compte que supereu un desnivell aproximat de quasi 900 metres, i que el 

camí és llarg.  

Antigament, prop de la casa del Vilar, tots els vehicles havien de pagar un peatge per 

passar per la pista de la Garolera. 

La  font original  és una  construcció de  finals  de  la dècada dels  seixanta del  segle XX, 

envoltada per un mur de pedra lligada semicircular que s’obre a la pista. El muram és 

una cota uniforme de 1.5 metres amb juntes ben treballades. Lleugerament descentrat 

al mur hi ha el gruixut broc de ferro que vessa  la seva aigua al doll del  terra  i d’aquí 

desguassa per una  cuneta  lateral  fins  al  camí. Per  superar  la  rasa paral∙lela  al  camí  i 

poder accedir a la plataforma de la font, hi ha una gran pedra plana que ens estalvia de 

mullar‐nos els peus quan l’aigua de pluja baixa a raig.  

Alguna vegada també rep el nom de font de les Gatellades, però tal  i com explica en 

Joan  Lopez  Cortijo1,  la  veritable  font  de  les  Gatellades  es  trobava  uns  tres‐cents 

meteres  més  aval  que  la  del  Conill,  a  l’inici  del  sot  anomenat  precisament  de  les 

Gatellades, de manera que el veritable nom és font del Conill. 

En el moment de la construcció de la font el lloc era un matollar ple d’aigua, quan es va 

aixecar la font sempre era una de les que més rajaven, però a mesura que el matollar 

s’ha canviat pel bosc de coníferes actual, la font cada vegada raja menys, i actualment 

a costa de veure‐la plena d’aigua. 

 

                                                            
1 Les fonts de la Vall de Santa Fe. Lopez Cortijo, Joan; Bombí, Antoni. Monografies del Montseny 6. 1991. 
Pàgina 185. 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Corbadora 

Coordenades GPS: 41.8193, 2.5018 

Font situada dins del restaurant que porta el nom de “Font de la Corbadora”. Abans de 

l’entrada del restaurant, hi ha una font més moderna que rep el nom de font del Parc 

de la Corbadora. És un parc situat a l’oest del nucli urbà d’Arbúcies, just a tocar la 

carretera cap a Viladrau.  

La primera notícia d’una fàbrica de mobles corbats anomenada “la Corbadora” és de 

1906, propietat dels germans Baqué (o Vaqué). A diferència de les torneries habituals, 

aquí s’escalfava la fusta per facilitar el procés de corbat per fer-hi mànecs de ploma, 

raigs de rodes de carreta i cadires (Zamorano, R. “Història econòmica d’Arbúcies II”, 

Perxada 24, primavera 2004). La fàbrica es va situar a tocar la riera per proveir-se de 

l’aigua necessària per fer funcionar els motors amb energia hidràulica. Al 1940 un 

incendi va cremar la fàbrica, de la que ara sols en resten les runes. A l’altre costat de la 

riera d’Arbúcies hi havia una font que devia ser molt usada pels treballadors de la 

fàbrica, aquesta font va prendre el nom de la fàbrica, i ara el restaurant pren el nom de 

la font. 

Al costat de les taules ben parades del menjador, en el muram de contenció de la 

muntanya, trobarem la font en un petit reenfonsat de les pedres. Es pot veure el vell 

broc original, en el que actualment s’hi ha incorporat una aixeta en forma de drac per 

evitar que la font ragi de manera continuada. Quan l’obrim, l’aigua cau a una pica de 

pedra ran de terra, sense esquitxar els comensals ni inundar el restaurant. A sobre del 

brollador, marcats a l’arrebossat de ciment hi ha uns números que no hem sabut llegir, 

i les inicials J.M.   
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Cresta, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.804368, 2.446258 

Situada al nord de les Agudes, poc per sota de la carretera de Sant Marçal a Santa Fe. 

Molt aprop del quilòmetre 29 d’aquesta carretera hi ha una pista que baixa fageda 

avall.  Durant l’hivern 18-19 la fageda ha estat molt aclarida, de manera que la pista és 

manté força be. Si obviem el primer desviament que baixa, i el segon que puja, 

arribarem fins al monòlit aixecat en recordança als 112 morts britànics de l’accident 

aeri que va tenir lloc el dia 7 de juliol de 1970. Encara avui en dia es troben petites 

restes de l’accident que els excursionistes dipositen al peu d’aquest monòlit petri. Just 

muntanya avall del monument, a la següent pista paral·lela per la que nosaltres ens 

hem aproximat, trobarem la font de la Cresta. Si no voleu baixar muntanya avall, 

podeu prendre el primer desviament que hem trobat a l’esquerra que ens portarà al 

Pla dels Graners, on confluírem amb la carretera terrera que de coll Sesferreres arriba 

al Boixaus i al Regàs. Al marge d’aquesta pista trobem la boscana font de la Cresta, al 

peu d’uns esqueis que semblen posats de manera artística per destacar la bellesa 

natural del paratge. Entre el gran pedregam destaquen molses i falgueres de tots els 

tons verds possibles. No hi ha cap rètol que identifiqui aquesta font, el nom de la qual 

potser fa referència a la cresta de pedres que allà si forma. El gruixut broc de ferro es 

veu força nou, així que intuïm que hi ha gent que en té cura de tant en tant. Malgrat la 

persistent sequera de l’estiu 2019, durant aquest període estival la font va rajar de 

manera continuada. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’En Bosch 

Coordenades GPS: 41.815516, 2.512909 

La font d’En Bosch la podem trobar actualment en una placeta entre el carrer Sant 

Jaume i el carrer Major, però el seu lloc original era al carrer del Sorrall davant del 

carrer Vicenç Bosch (està documentat que el 7 d’abril de 1915 es van dur a terme 

obres per part de Daniel Martí que consistien en 

desembossar el drenatge de la font). Vicenç Bosch 

(propietari de la destil·leria badalonina que produeix el 

preuat i encara més famós “Anís del Mono”) va fer construir 

aquesta font modernista a principis de segle XX quan era 

estiuejant a Arbúcies, en el carrer que portava el seu nom, i 

que també va donar nom a la font. 

Sota l’ombra d’un gran plataner, l’obra de la font és de 

caràcter monumental, d’uns  tres metres d’alçada. Sobre un 

pedestal prismàtic de pedres de riu s'aixeca un cos 

troncocònic de base quadrada d’aproximadament un metre 

d'alçada, amb una motllura pètria amb el que semblen flors 

esculpides, tot coronat per una esvelta filigrana de ferro 

forjat que també incorpora flors i una corona d’estil 

modernista. En la cara del volum troncocònic que mira al 

carrer Major hi ha una aixeta de polsador modern que 

regula la sortida de l'aigua que cau a un enreixat de ferro 

arran del terra empedrat amb de la placeta amb els 

mateixos còdols de riu. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’en Pistola, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.7972,2.4568. Alçada: 1.020 m  

La font d’en Pistola és una altre de la llarga col·lecció de fonts que va fer en Garolera, 

podríem dir que té una clara denominació d’origen. 

La trobem a la Soleia de Vilanova, a l’est de l’extens terme municipal d’Arbúcies, 

concretament a peus de les Agudes, una mica més amunt d’on el Sot de les Agudes es 

transforma en la Riera de les Truites. Podem anar-hi de varies formes, però la més 

coneguda és arribant-nos al Pla de l’Espinal i baixar cap al restaurant de Coll de Té. Un 

cop allà descendim la pista Garolera passant la font del Prat fins a trobar la típica pedra 

que posa «Carretera particular, J. Garolera, prohibido el paso» i trenquem a mà 

esquerra. Anem seguint aquesta pista fins a trobar la font Marianegra, fem un glop i 

seguim la pista. Trobarem un encreuament i agafem la pista més neta que fa baixada. 

Anem resseguint la muntanya passant entre avetedes plantades un cop escoltem la 

riera i tinguem les Agudes davant veiem un corriolet que descendeix a la riera, la font 

la trobem sota el marge, entre el nostre corriol i la riera. 

La font és un petit mur d’uns dos metres per u i mig d’alt amb pedra rejuntada amb 

ciment. Tota ella és coberta per una preciosa heura que la fa més màgica. Curiosament 

s’ha mantingut intacte la part on hi ha el broc i aboca l’aigua. L’aigua es precipita des 

d’un petit broc cilíndric metàl·lic amb un tall arrodonit a la part superior a la pica 

quadrada de la part inferior que redirigeix l’aigua al torrent per continuar el seu cicle.  
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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Ferro 

Coordenades GPS: 41.8133, 2.5099 

Aquesta és una de les fonts més antigues d’Arbúcies. Es situada al sector sud-oest del 

poble, per sobre del carrer Domènec Refart, al costat del rec de la Plana, entre el nucli 

urbà i la urbanització Sector Sud. Des de la plaça de la Vila podeu pujar pel carrer Vern 

i el passatge Pujada de l’Era fins aquest carrer, per on una acurat corriol us portarà 

entre canals d’aigua a la Font del Ferro.  

El sot on està la font és ombrívol i humitós, amb uns grans plàtans que donen ombra a 

tota la zona. Quan ens apropem a la font per uns graonats de pedra, trobem primer un 

lloc d’estada amb una gran taula de pedra i quatre bancs de fusta. Cinc graons més 

amunt som ja al pla de la font, i ens aproximem per un enllosat de pedres de junta 

oberta, fins al mur de carreus irregulars on està el broc. A la dreta un mur acompanya i 

conté les terres; per l’esquerre discorre el canaló d’evacuació de les aigües; a ambdós 

costats, bancs de fusta amb potes de ferro com els que hi havia uns graons més a baix.  

A les pedres del muram podeu llegir perfectament el nom de la font en relleu, i la 

sorprenent data de l’any 1602 a la dreta del broc, una gran canella de ferro per on raja 

animosament l’aigua. A l’indret es respira tranquil·litat, un lloc ideal per assossegar-se 

del brogit diari de la feina i deixar els mals de cap a un costat. L’aigua de la font no té 

gust de ferro a pesar del que caldria suposar pel seu nom. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Fogueres 

Coordenades GPS: 41.783135, 2.524498 

La font de Fogueres és situada al veïnat de Fogueres de Montsoriu, al passeig de les 

Agudes davant del camp de futbol, i de l’antic restaurant (actualment tancat). La línia 

de partió entre Arbúcies i Riells passa pel mig de la urbanització, a la qual si accedeix 

des de la pista local que neix a Coll de n’Orri, a la carretera GI-552.  El veïnat rep el 

nom del proper castell de Montsoriu, la més important de les fortificacions gòtiques 

dels Països Catalans, que s'alça al damunt del proper turó de 632 metres d'altitud. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Fontalegre, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.844722, 2.424444 

Tot i que el nom original devia ser Font Alegre, actualment el nom pel qual es coneix la 

font és la contracció de les dues paraules: Fontalegre. Fou inaugurada al 1989 sota el 

patrocini de l’antiga empresa local EYCAM (avui absorbida per la multinacional Nestlé 

Waters).  Pujant  per  la  carretera  de  Sant  Marçal,  agafarem  el  segon  trencant  a  mà 

esquerra (el primer porta a la Granja d’en Pic i la Font de Gomara). Si pugem caminant 

pel  veïnat  de  les  Paitides,  tardarem  uns  75  minuts.  És  una  carretera  asfaltada  que 

condueix  fins  a  la  planta  embotelladora  d’”Aigua  de  Viladrau”  (nom  comercial,  tot  i 

estar  en  terme  municipal  d’Arbúcies),  després  de  fer  uns  dos  quilòmetres  i  mig 

trobarem l’aparcament d’EYCAM, d’on baixa un petit camí de terra i en 100m trobem 

la Fontalegre. Actualment està en mal estat, l’aigua no raja. La font és dedicada a Josep 

Serrat Villaret, i per aquest motiu, la seva filla M. Teresa li va dedicar un poema: 

Canta, aigua de font alegre, 

Dolça musica en brollar, 

Que els pinars i les fagedes 

El teu cant han d’alegrar. 

 

Ja fa alguns anys que estan tristos 

De tant que s’han enyorat, 

Puix no hi ha qui els acaroni 

Com feia en Josep Serrat. 

 

Molt abans de la promoció industrial de l’aigua de Fontalegre,  la saviesa popular  ja  li 

atribuïa diferents propietats terapèutiques experimentades per vàries generacions de 

veïns. Al 1968 es va  inaugurar  la planta embotelladora de “Fontalegre”, però degut a 

l’existència  d’una  marca  malaguenya  anomenada  “Fuente  Alegre”,  es  va  canviar  el 

nom pel de “Viladrau”. L’aigua d’aquesta deu fou declarada mineromedicinal en el BOE 

l’any 1970, i d’utilitat pública l’any 1973. 

Entre  els  efectes  beneficiosos  que  s'atribueixen  a  l'aigua  de  Fontalegre 

(comercialitzada com aigua de Viladrau), els experts en destaquen 2:  la regularització 

del metabolisme, propietat promoguda per l'acció estimulant del sistema endocrí (en 

aquest  cas  la  glàndula  tiroidea)  que  provoquen  les  aigües  oligominerals;  i  l’activa 

l'acció diürètica que ajuda a l'eliminació de residus.  

Nestlé compta a Espanya amb dotze centres de producció distribuïts en set comunitats 

autònomes. Aquestes  fàbriques exporten el 44% de  la  seva producció a  tot el món  i 

l’any  2013  van  facturar  2.083 milions  d’euros.  La  seva  divisió  d’aigües  embotellades 

(Nestlé  Waters)  comercialitza  a  Espanya  les  marques  Aquarel,  Vittel,  Perrier,  Aqua 

Panna,  S.  Pellegrino  i  Viladrau.  Al  peu  de  l’embotelladora  de  Nestlé Waters  esta  la 

Fontalegre,  tot  i  que  no  raja......  Les  vendes  el  2013  van  ascendir  mundialment  a 

92.158 milions de francs suïssos 





Adrià C
 

Fon

Coor

Situa

Cent

l’avin

La fo

de  ri

Acom

a l’om

Antig

actua

carre

 

Corella, fotòg

nt de l’

rdenades GP

ada al carre

re  d’Atenci

nguda dels P

ont és una a

iu,  amb  un

mpanyant e

mbra del gr

gament hi h

alment des

er, es va des

EX

graf  

Havana

PS: 41.8151

er homònim

ió  Primària 

Països Cata

aixeta metàl

na  gran  reix

el mur, a l’es

ros plataner

havia un saf

aparegut. Q

splaçar a l’a

XPOSICIÓ F

 

a 

180, 2.5180

m, en contin

(CAP)  d’Ar

lans.  

l∙lica molt b

xa  de  ferro

squerra de 

r que ocupa

fareig on el

Quan es va 

actual ubica

 

FONTS DEL
 

  

14 

uïtat cap a 

rbúcies,  jus

bonica de co

o  circular  a

la font un s

a tota la vor

ls veïns del

construir e

ació. 

L MONTSEN

Oscar F

sud del car

st  a  tocar  a

olor daurat 

l  terra  per 

senzill banc

rera. 

 Sorrall i l’H

el CAP,  la  fo

NY 

Farrerons, est

rrer del Sor

a  l’aparcam

encastada a

recollir  l’a

de pedra p

Havana hi re

ont, que es

tudiós del M

rrall, adossa

ent  del  po

al mur de c

aigua  de  la 

permet asse

entaven la 

stava a  l’ini

Montseny 

ada al 

nt  de 

òdols 

font. 

eure’s 

roba, 

ci del 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Laura 

Coordenades GPS: 41.8536, 2.5073 

Deu que també rep el nom de font del Coix, tot i que en el moment de redactar 

aquesta fitxa no coneixem el perquè d’aquest topònim. El que si sabem és que el nom 

principal ve de ca la Laura Casadesus del carrer Sorrall d’Arbúcies: a inicis del segle XX la 

Laura venia aigua amb anissos als estiuejants que pujaven a Sant Hilari, tal i com ho 

testimonia la foto 4494 d’ATV. 

La font es troba situada al límit dels termes municipals de Sant Hilari amb Arbúcies, al 

mateix voral de la carretera GI-550 que connecta aquests dos municipis selvatans, molt 

prop de l’enllaç amb l’Eix Transversal. La font es troba al costat oest de la carretera, 

mentre que quasi davant mateix, però al costat est, hi ha un aparcador per poder 

deixar el cotxe i anar a la font. Des de la font i l’aparcador es veu el tall que la C-25 fa  

la muntanya, al seu peu la vall de Riudecòs i al final el nucli de Joanet. 

Es tracta d’un mur de pedra ben rejuntada annex a la muntanya. Quasi al mig hi ha el 

brollador, un gruixut tub d’acer inoxidable, per on costa de veure rajar l’aigua. En 

èpoques de pluja, l’aigua hi surt en quantitat no menyspreable. L’aigua es recull a una 

bassa rectangular de pedra, protegit el desguàs per una reixa de ferro. Al costat 

esquerra hi ha construït un banc d’obra arrebossat annex al talús de la muntanya. Allà 

sobre el banc hi ha dipositada una pedra triangular amb el nom de la font pintat amb 

lletres blanques. Tot l’entorn està entapissat d’heura i falgueres. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Lourdes, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.81391, 2.5169 

La font és situada al sud del nucli urbà, prop del carrer del Turó de Montsoriu, de fet 

en un vial mig desdibuixat que té el precís nom de carrer de la Font de Lourdes. 

Actualment és situada dins d’una finca particular, que interromp el susdit carrer, però 

antigament havia estat un berenador molt concorregut, on la gent anava a passar una 

bona estona, i potser menjaven anissos mentre prenien l’aigua. Hi havia taules de fusta 

i bancs, i tot el lloc estava molt ben arranjat i era força ombrejat. Els plàtans que feien 

l’obra encara hi són, però força esporgats, i el lloc ara és més funcional, menys 

romàntic. 

EL nínxol en arc apuntat on es troba la font es manté igual com des de 1900, una de les 

dates en que ja es reconeix que hi havia la font. Tot l’interior es manté encalçat de 

blanc, amb la reixa central per accedir al registre i dos prestatgeries d’obra a banda i 

banda. Antigament la reixa i les prestatgeries eren pintades de color blau cel, però ara 

tot és blanc. A banda i banda bancs d’obra i al mig el broc per on raja de manera 

eterna l’aigua. L’actual propietari ens explica que en els darrers 30 anys sempre l’ha 

vist brollar, tot i que en moments de sequera el raig és força minso, però mai no para. 

Una peana d’obra sobre la reixa de la mina sustenta una imatge clàssics de la verge de 

Lourdes i uns rams de flors de plàstic a banda i banda. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Mancomunitat 

Coordenades GPS: 41.852401, 2.452082 

La font de la Mancomunitat del Montseny i Guilleries es troba a peu de carretera GI-

543 (d’Arbúcies a Viladrau). Es difícil que us passeu de llarg si aneu en cotxe, ja que 

sempre sol haver-hi persones amb garrafes d’aigua per embotellar-ne per a ús 

personal; per això mateix, a l’altre costat de la carretera trobareu un voral per poder 

deixar el vostre vehicle. 

La font és annexa a l’escullera que envolta la pila de formigó que sosté un del 

viaductes de l’Eix Transversal (concretament el que es va fer al principi, abans que fos 

desdoblat). Consisteix en una construcció acabada en arc de mig punt, en pedra de 

cantell ben lligada en ciment, i al mig una petita fornícula arrebossada i les lletres amb 

el nom de la font mig desdibuixades. Sota hi ha una bona canella d’acer per on en raja 

el seu continu raig d’aigua, que es abocada a una pica quadrada d’obra mig recoberta 

de molsa.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’en Marc 

Coordenades GPS:  41.78605, 2.53534 

La font d’en Marc la trobem resseguint el PR C-201 que va d’Arbúcies al Castell de 

Montsoriu, en una de les branques que configuren el sot de Can Pendó, al costat 

septentrional del turó de Montsoriu. És una bonica font, però en llastimosa situació ja 

que roman abandonada totalment. 

L’estil de la font ens fa deduir que la persona que la va crear és la mateixa que va 

construir la font Sílvia, ja que la tipografia de les lletres és la mateixa, amb polsador 

típic de font urbana i pica arrodonida. Sembla que hi ha una tercera font anomenada la 

font de l’Aleix, que podria formar una col·lecció amb aquestes altres dues, també 

propera al sender senyalitzat PR C-201. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Mare de Déu de la Salut 

Coordenades GPS:  41.81066,2.4638 

La font Mare de Déu de la Salut, la podem localitzar a ponent del nucli urbà d’Arbúcies, 

a unes 4 quilòmetres aproximadament en línia recta. Pujant per la carretera de 

Viladrau, un cop passem el Molí de les Pipes, trobem un pont on senyalitza el Càmping 

el Vidal, seguim la pista forestal uns pocs quilometres i trobarem l’espai d’acampada. 

Un cop arribem allà, seguirem uns 2 quilometres aproximadament per la mateixa pista 

fins a trobar una bifurcació on senyalitza la Masia Rural el Buxaus. Aparquem allà el 

cotxe. Seguim aquesta pista a peu 1,5 km  després de trobar uns quants salts d’aigua a 

mà esquerra trobem la font, que actualment no raja. 

La font és un mur d’obra de pedra, arranjat els darrers anys, i acabat en lleugera 

inclinació. Tot l’entorn es frescal i ple de vegetació. 

Al centre de la font hi ha incrustat un broc metàl·lic d’on antigament hi brollava 

abundosa aigua. Just a sobre trobem una majòlica ceràmica de tretze rajoles posades a 

portell amb la imatge de la Mare de Deu a qui és dedicada la font amb un paisatge 

d’una ciutat travessada per un riu i al fons la basílica de la Mare de Deu de la Salut de 

Sabadell. Als seus peus dos pergamins dibuixats porten el nom de la Verge de la Salut i 

la lletania “pregueu per nosaltres”. Tot el conjunt es perimetrejat amb rajoles de 

sanefes de flors de pètals grogs. Al vèrtex dret inferior el grup ceràmic és signat amb 

dues petites lletres entrellaçades que podrien ser AR, tot i que es fa difícil de saber. 
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Font de Marianegra 

Coordenades GPS: 41.7946, 2.4596 

Per accedir a aquesta magnífica i abundosa font, que també podeu trobar anomenada 

com font de l'Antiga Llarga o font dels Quatre Raigs, la forma ideal és des de 

l’anomenada carretera de la Garolera (antiga pista particular de peatge), a partir d’un 

camí que se’n desvia cap a ponent a una corba molt tancada a 550 metres de coll de 

Te. La pista va paral.la a la riera de les Truites, riera que drena el vessant oriental de les 

Agudes fins arribar a Arbúcies, i va creuant diversos sots, on en tot moment sentim el 

brogit de l’aigua. 

La font és un gran mur de pedra treballada adossat a la muntanya, i d’allà té quatre 

grans brocs de ferro que ragen en abundant quantitat (per això a vegades també rep el 

nom de font dels Quatre Raigs). A banda i banda de la font hi ha dos bancs correguts 

de pedra on poder gaudir de l’espectacle visual i de la música de l’aigua. 
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Font de la Mina 

Coordenades GPS: 41.825053, 2.553177 

Trobem la font de la Mina a llevant del terme municipal d’Arbúcies, una mica més al 

nord de la font de la Bassa Llarga. Un cop passem la font de la Bassa Llarga i la masia 

de Mollfulleda seguim la pista un parell de quilòmetres. Un cop passat el dipòsit 

d’aigua (cisterna per apagar incendis) trobarem una corba de dretes molt llarga i una 

pista amb moltíssima pendent a l’esquerra. L’agafarem i a poc menys de 500 metres a 

ma dreta ja escoltem el soroll d’un rajolí i veiem el terra moll. Sota d’un monticle de 

sorra hi trobem la poc coneguda font de la Mina al sot de nom homònim, que diuen 

que raja tot l’any.  

La font actualment és el sobreeixidor de la mateixa mina. Té un broc d’acer inoxidable 

una mica molsós. La mina està tancada amb forrellat per evitar malifetes amb una tapa 

de color verd que es nota que fa temps que no s’obre. 

Si seguim la pista del Sot de la Mina, anirem a parar al mateix camí que puja fins a 

Mollfulleda just on trobem la pedra d’en Garolera. 
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Font del Muro 

Coordenades GPS: 41.8042, 2.4394 

Aquesta font és a peu de la pista que ascendeix d’Arbúcies a Sant Marçal pel Regàs, 

passant pels Plans dels Graners. Per la pista ara transcorre el sender local SL-C 84 que 

creu la carretera BV-5114 per coll Sesferreres (al Km. 27) i prop de mas el Puig arriba a 

l’ermita de Sant Marçal. 

El Mur que dóna nom a la font és una obra de pedres del lloc ben rejuntades, de poc 

més de dos metres de llarg per una mica més de 1.5 d’alçada, amb acabat corbat. Al 

bell mig, en una grossa pedra hi ha cisellat el nom de la font i la data 17-8-84. És una 

font curiosa perquè té dos gruixuts brocs de ferro, però no en paral·lel sinó un just 

sobre l’altre. Del el superior no en raja ni gota. En aquests moment desconeixem el 

perquè d’aquesta situació però potser va deixar de rajar i després es va fer el segon 

broc per on avui raja esplendorosa l’aigua. A sobre del broc superior hi ha un petit tros 

de totxana. La font alimenta un dels braços del sot de la Nespla, que aquí baixa ben 

plena d’aigua. La tranquil·litat del lloc és especial, i a la tardor tot està encatifat per les 

fulles dels faigs. 

Si baixeu de coll Sesferreres cap a la font, just a l’inici trobareu una pedra de fita, amb 

l’escriptura ben marcada: Camino particular Regas, Año 1949. El camí descendeix 

suaument, les vistes es fan molt llargues cap a la vall (a la tardor), i hi ha un moment 

que passem per un lloc una mica màgic, la Roca del Cap Blanc, poc abans d’arribar a la 

font del Muro. 
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Font del Nespler 

Coordenades GPS: 41.83791,2.44841 

Font boscana situada al nord-oest del nucli urbà d’Arbúcies, també anomenada de Can Nan 

Vilà, tot i que el nom més popular és el de font del Nespler. La trobem molt a prop del mas 

(actualment casa rural) amb el mateix nom. 

Per arribar-hi agafarem la carretera d’Arbúcies a Viladrau i aproximadament al quilòmetre 6,5 

trobarem una pista forestal a mà esquerra amb un cartell verd que indica que a 3,5km trobem 

la casa rural Can Nan Vilà.  

La font és un gran mur d’obra de pedres ben marcades els junts, amb forma de contraforts. 

Just al centre a la part de sobre trobem una pedra amb una inscripció: FONT DE CAN NAN VILÀ. 

A la part de sota hi trobem un gran broc de ferro (possiblement el més antic) i a la part de 

sobre just sota la pedra on posa la inscripció un de més petit. 

Just davant de la font, a l’altre banda de la pista, hi ha un immens plataner que de ben segur 

ha begut durant molts anys de l’aigua de la font, i com a gran compensació li regala una ombra 

majestuosa a l’estiu. 
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Font Noguereta 

Coordenades GPS: 41.807735, 2.479562 

Font situada a la pista que puja a Santa Fe des d’Arbúcies, després de 100 metres 

passat l’entrada a Mas Vilar (actualment restaurat com a casa de turisme rural), just a 

la pista, pujant a ma dreta, a tan sols 5 quilòmetres del nucli urbà d’Arbúcies. 

Es tracta d’una font on sempre hi trobareu aigua, tot i que a la primavera el doll que en 

raja és de gran quantitat, qualitat i molt freda. Un mur de pedra irregular conté les 

terres del talús del camí, i en aquest mur hi ha encastat una gran canella de pedra d’on 

brolla el canó d’aigua. L’apreciat líquid es conduit per una cuneta de pedra entapissada 

de molsa i falzia pel lateral del camí fins al sot corresponent. És un punt obligat en 

l’ascens cap a Santa Fe. 

La història del proper Mas Vilar es remunta a les primeres mencions l'any 1255 i des 

d'aquest moment surt nomenada en diversos textos de la comarca. 
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Font de l’Olivar 

Coordenades GPS: 41.832211, 2.477350 

De la Font de l’Olivar en sabem ben poca cosa ja que la font en si ja no existeix. La 

trobem pujant per la carretera GI-543 (d’Arbúcies direcció Coll de Revell) just al sot de 

Pla de Xifra sota la casa que porta el mateix nom. 

De la font en si no en queda pràcticament res, només un dipòsit i unes mànegues que 

deduïm que porten l’aigua de la mina a la casa. 

A la meitat del segle XIX Joan Ferrer va fer diverses plantacions de castanyers, una 

d’elles va ser per sobre de les Basses de Pla de Xifra. Des de la casa, una pista 

serpenteja amunt fins al pla de Fasol, i més amunt i cap a nord fins al pla del Vern, on 

podem agafar la ben cuidada pista que ens porta cap a ponent fins a l’ermita romànica 

de Sant Pere Desplà. 
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Font d’Or I, Arbúcies‐Sant Hilari 

Coordenades GPS: 41.861104, 2.455404  

La  font  d’Or  està  a  una  corba  tancada  de  la  carretera  GIV‐5411,  en  un  punt  on  és 

delimiten els termes municipals d’Arbúcies i Sant Hilari de Sacalm. Just en aquest corba 

hi ha un aparcador, i l’anomenada Casa de la Font d’Or, l’antiga embotelladora d’aigua. 

Avui aquesta instal∙lació és tancada, i l’aigua s’embotella uns 300 metres al sud‐oest, a 

més altitud que la carretera. Cal destacar que hi ha dos fonts naturals, separades uns 

30 metres, i així les hem volgut destacar en aquestes fitxes, de manera que parlem de 

la  font d’Or  I  (la situada a peu pla)  i  la  font d’Or  II  (la situada al  fons del barranc). El 

manantial  aboca  la  seva  aigua  al  Sot  Gran,  que  després  de  passar  per  sota  l’Eix 

Transversal s’ajunta amb el sot de Can dorca i es converteix en un afluent de la Riera 

d’Arbúcies.  

Al Pla de Les Arenes es trobava una gran finca anomenada Cortals de Tarrés, formada 

de terres de conreu i gran part de bosc. Aquesta propietat s'estenia en terrenys de dos 

municipis, la major part d'Arbúcies i l'altra de Sant Hilari. L'aigua rajava directament de 

la roca amb un salt d'aigua que mai s'assecava. 

Va ser a mitjan  la dècada dels cinquanta quan Florenci Serras Thos es va plantejar  la 

possibilitat  d'explotar  i  comercialitzar  aquelles  aigües.  Per  a  ell  no  era  una  activitat 

nova, ja que tenia experiència en el món de l'aigua, però se li presentava l'oportunitat 

de treure endavant unes aigües familiars que eren propietat del seu oncle Joan Serras 

Pascual. Al final de 1956 Florenci Serras, amb l'autorització del seu oncle, va iniciar els 

tràmits i les obres per a poder explotar aquelles aigües. El dia 1 de gener de 1957, amb 

tots  els  permisos,  es  va  estrenar  l'activitat  de  la  seva  comercialització  en  una  petita 

planta d'embotellat de planta baixa on només s'omplien garrafes de vidre. 

La Font d’Or I té un gruixut broc d’acer encastat a una sòlida paret de pedra que conte 

la muntanya. Sobre, al registre de la deu d’aigua, hi ha marcat el nom de la font amb 

pedretes de marbre blanc.  

Al peu de la font hi ha una bonica i gran acàcia que personalitza el lloc, ja que estem a 

una zona límit del Montseny‐Guilleries amb gran quantitat d'alzines sureres. 
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Font d’Or II 

Coordenades GPS: 41.861128, 2.455175 

La font d’Or II és situada al fons del sot. És una font més senzilla que la que hem 

anomenat font d’Or I. Un muret de pedres  mig recobert d’heures conté la muntanya, i 

al mig i té un petit broc d’acer. Sobre, hi ha una senzilla fornícula de mig arc, on dins hi 

ha escrit en lletres blanques el nom de la font d’Or. Tot és bastant discret, i si no us hi 

fixeu massa, sols veure la font d’Or del pla. 

El 11 de març de 1971 es va constituir Fontdor, S.A. La conversió de l’antiga 

embotelladora en una Societat Anònima va comportar l'aparició de més socis, més 

capital, i una nova planta d'embotellat més moderna que alhora va donar lloc a 

l'aparició de nous envasos. Ja en els anys vuitanta s'incorporen nous membres a la 

societat, que la conduiran a un període d'expansió i de gran reconeixement. Fontdor, 

S.A. va entrar a formar part del Grup Vichy Catalan. El gran esdeveniment que va 

consolidar Fontdor es va produir en 1992, quan va ser elegida entre moltes altres 

aigües per a la celebració dels XXV Jocs Olímpics de Barcelona. 
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Font del Palau 

Coordenades GPS: GPS: 41.8209,2.5041 

Malgrat el nom cal no confondre amb la font urbana de Can Palau. És situada a ponent 

de la vila, darrera la urbanització del Palau, a la llera esquerra del Sot del Palau, uns 50 

metres aigües amunt del pont de la carretera de Viladrau que el travessa. S'hi accedeix 

des d'aquest pont, situat al punt quilomètric 1 de la carretera GI-543 que porta a 

Viladrau (a l'entrada d'una corba a l'esquerra si venim d'Arbúcies). D'aquí surt un 

caminet descendent que circula en paral·lel i a contra corrent del sot que ens 

acompanya a l'esquerra. Una cinquantena de metres després, una passera de fusta ens 

passa a l'altra banda per poder accedir a la font. 

El conjunt construït és proper a la llera del sot, protegit d'aquest per un muret de 

forma arrodonida que alhora fa de banc per seure a una taula rodona de pedra. 

Adossada al marge de la muntanya tenim la font, que consta d'una paret d'obra 

arrebossada amb un gruixut broc de ferro per on gairebé mai raja aigua. Al seu damunt 

hi trobem gravat al mateix frontal de ciment el nom de la font i l'any de l'última 

restauració, 1980. A l'esquerra, i dins el marge, hi ha una obertura en forma de 

capelleta. Tant la font com l'entorn es troba una mica abandonat, cobert tot de 

vegetació, i potser caldria arranjar abans de perdre aquesta bonica deu d’aigua. 
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Font Parc de la Corbadora 

Coordenades GPS: 41.8194, 2.5025  

Aquesta font la trobareu al parc homònim, i davant mateix del restaurant que també 

té aquest nom, situat tot a l’oest del nucli d’Arbúcies, just a tocar la carretera cap a 

Viladrau. En aquest emplaçament hi havia una fàbrica de cadires i mobles corbats (amb 

el nom de la Corbadora) de l’estil conegut com “Viena”, tant de moda a l’Europa de 

meitat del segle XIX i que foren molt populars a Catalunya en el seu moment. De la 

fàbrica antiga (que sembla ser la fàbrica més antiga d'Arbúcies) avui en dia només en 

resten les runes, ja fa molt temps va haver de tancar portes perquè un incendi en va 

arrasar tot l'edifici. 

La font es recolza al talús verd de la carretera amb un mur de pedres de riu de 

diferents colors ben rejuntat. Disposa de dos bancs lleugerament corbats a banda i 

banda del manantial, de pedra amb juntes geometritzades de ciment, i rajola ceràmica 

al seient. L'aigua raja regulada per una aixeta de polsador encastada a la part alta del 

frontal.  

L’indret és molt aclarit, de manera que és un lloc ideal per prendre el solet els freds 

dies d’hivern, en una matinal que també us pot portar fins al proper “Pomari del 

Montseny” situat una mica més a llevant, un espai concebut com a recull de varietats 

tradicionals de pomeres del massís per tal de preservar-ne la seva diversitat genètica. 
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Font del Peixos 

Coordenades GPS: 41.824645, 2.456192 

Font situada 300 metres abans d’arribar al mas Regàs, a peu de camí. També 

anomenada font de la Bassa del Cànem.  Tan la font com la bassa estan en estat sec en 

el moment d’escriure aquestes línies, però al consultar als habitants del proper mas 

Regàs ens han explicat que fa temps que no en raja aigua.  

Quan sortim d’Arbúcies per la carretera de Viladrau, a uns dos quilòmetres i mig 

aproximadament hem de prendre un gran camí de terra a la nostra esquerra que porta 

cap a l’embotelladora del Regàs. Just abans d’arribar-hi hi ha un camí a la dreta en 

direcció el mas Regàs, i allà mateix tenim la font dels Peixos. 

La font és un senzill bloc prismàtic de pedra amb el sortidor de ferro rovellat al centre. 

Davant mateix és pot apreciar encara la forma de la bassa, però es nota que fa temps 

que malauradament ha perdut el seu ús pretèrit 
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Font Petita 

Coordenades GPS: 41.793186, 2.499392 

Situada prop de la casa rural Fontdellops. Entrant a Arbúcies pel sud, al trobar rotonda 

(benzinera Bon Àrea), abordar pel passeig Palacagüina i circular 500 metres 

aproximadament fins trobar cartell de “Deixalleria – Fontdellops – Can Pla”, Girar a 

l'esquerra fins trobar la deixalleria, i aleshores pujar en direcció a la pista forestal (7 

Km) fins la casa rural habilitada dins del mas original del segle XVI.  

Actualment la font esta en rehabilitació. És una font amb una mina curta, de pedra 

seca que ha de ser molt antiga. El sòl aquí és sauló, i la surgència és viva, encara que 

estacional. Al ser molt superficial s’ha afectat de diverses obres en camins, i també 

resta en retrocés per un bosc proper massa dens. 
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Font de les Pipes 

Coordenades GPS: 41.8198, 2.4945  

La font es troba sota el molí de les Pipes (un antic molí fariner, documentat des de 

l'any 1313, actualment un restaurant), al voral de la Riera d’Arbúcies. Al Molí de les 

Pipes podem anar-hi en cotxe per la carretera GI-543 que porta d’Arbúcies a Viladrau, 

o si voleu fer un passeig molt agradable, des de la vila podeu agafar la pista de la 

Garolera que puja fins a coll de Te. Passarem pel mas Farró, i un quilòmetre més 

amunt girem a dreta cap a mas el Congost. Baixem al camí cap a la riera i girem a 

l’esquerra per antigues feixes amb plantacions d’arbres fins a la Riera de les Truites, 

creuem i pugem al Vidal, per girar a la dreta fins arribar al molí de les Pipes. 

La font és arrecerada en un entorn ben humit. Dos bancs conformats en pedra de riu 

amb juntes obertes acullen el manantial d’aigua al centre. Els bancs tenen el seient i el 

respatller recoberts de trencadís de ceràmica blanca, la qual cosa els fa encara més 

acollidors. Al mig del muram central, una pedra quadrada situada just sobre el broc, 

alberga una ceràmica blanca la retolació del nom de la font. Una pica de pedra al terra 

recull l’aigua que es traspassada per una canaló a la Riera d’Arbúcies.  

Tot el lloc és encantador, tot i el seu precari estat de manteniment, amb alguna taula 

de pedra i altres bancs amb trencadís a joc amb els de la font. Un altiu pont romànic de 

velles pedres amb arc de mig punt, us permet passar a l’altre costat de la Riera. El pont 

disposa de amb baranes fetes amb còdols de pedra irregular, sense treballar, tot ell  

recobert en gran part de molsa, heures i falgueres, constituint un dels indrets més 

romàntics d’Arbúcies. Just creuar el pont trobem la carretera cap a Viladrau, on en un 

dels seus marges d’escullera pètria podreu llegir un capítol del combat de 1714 que va 

tenir lloc en aquest indret.  

El 25 de setembre de 1958 la “Dirección General de Sanidad” va autoritzar a Joan 

López (del carrer Camprodon 9) la venda de l’aigua embotellada amb el nom de 

“Fuente de las Pipas. Arbúcias” envasada 

al mateix molí segons l’etiqueta original, a 

un preu de 12 pessetes la garrafa. 

L’artística etiqueta de la garrafa incloïa un 

bonic dibuix del moli, el pont i la font a tot 

color, amb una anàlisi bacteriològica i 

química, que concloïa amb la qualificació 

de “Agua fina de mesa”.  
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Font de la Plaça de Joanet 

Coordenades GPS: 41.843580, 2.528023 

Joanet és una petita entitat de població al nord del terme municipal d’Arbúcies, de tan 

sols 20 habitants permanents. A la plaça Catalunya, o plaça de Joanet com és diu 

normalment, podem trobar aquesta font, que rep el nom a dalt indicat, o també el de 

font de la Pica, o font de Can Cames. 

Es tracta d’un font molt antiga: al lateral esquerra de la font trobem dues inicials i una 

data “A. 1896 M.” en una placa de fang, i fou reformada al 1931, tal i com indica una 

placa de metacrilat aferrada a la paret. 

També just a l’esquerra de la pica trobem una escriptura cisellada que sembla indicar 

la data de 1988 repetida dos cops.   

La font esta adossada a una edificació amb sostre de volta de canó, i d’una de les seves 

parets surt un petit broc en forma d’aixeta per on es precipita l’aigua a una pica 

arrodonida de pedra. Enganxat a la font hi ha les bústies dels masos del voltant on es 

centralitza el repartiment de cartes. 
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Font del Poll 

Coordenades GPS: 41.8120,2.5279 

La font es troba al passeig de Palacaguïna, passat el sot de Cal Gall venint des del 

centre de la vila cap a la rotonda de la carretera. Igual com la font del Rossinyol, de la 

que dista tan sols 400 metres, la font acompanya el passeig per una zona ombrívola, 

endarrerint-se del pas de vorera per crear una zona de descans. 

Un parell de murs de pedra perfectament tallada acompanyen de manera asimètrica la 

font a banda i banda. Dos pedrons de diferent alçada recollien el broc, avui inexistent, 

que abocava en els seus millors temps l’aigua a la pica de pedra natural que trobem al 

terra.  A la dreta del que queda del tub, les lletres cisellades a la pedra i pintades (i mig 

esborrades) de color vermell ens indiquen el nom de la font. 

Davant de la font, a l’altre costat del passeig, hi ha una zona de pícnic en molt bon 

estat, i molt agradable. Disposa de vuit grans taules rectangulars de pedra, amb els 

seus respectius bancs, tot en un entorn de gran tranquil·litat i frescor per l’ombra dels 

grans plataners, i on es pot gaudir del dringar de l’aigua de la Riera d’Arbúcies. 
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Font del Pont Cremat 

Coordenades GPS: 41.812114, 2.530357 

Font desconeguda, i que ens hem atrevit a batejar amb el nom de Pont Cremat, 

mentre no en descobrim el nom original. Sembla ser que l’actual pont de Can Quadres 

és on abans hi havia l’anomenat Pont Cremat, que també ha servit per donar nom a 

l’àrea industrial d’entrada a Arbúcies. 

La font del Pont Cremat es troba molt propera  a la font de Can Quadres, uns feixes per 

sobre d’aquesta darrera. Totes dues a tocar la riera d’Arbúcies, prop de la nova 

carretera Gi-552 que provinent d’Hostalric va a Sant Hilari passant per Arbúcies. En 

èpoques pretèrites el lloc devia ser més tranquil, però ara estem massa prop del 

trànsit de la carretera i del viaducte que creua la riera per  gaudir de l’entorn. 

La font té un petit broc de ferro tot rovellat i en molt mal estat encastat a un muret 

arrebossat que conté la muntanya.  Sobre hi ha una placa de marbre blanc on segur 

que hi havia alguna inscripció que ens permetria esbrinar més coses sobre aquesta 

misteriosa font. Al marge hi ha uns grans avets que ombregen el paratge, i el 

protegeixen del brogit de la carretera.   
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Font del Pont Viu 

Coordenades GPS: 41.7880, 2.4532 

Es tracta d’una font molt particular, ja que neix en el propi mur de de la carretera de 

Santa Fe a Sant Marçal, just al pont que salva el sot del Pont Viu de qui rep el nom, al 

punt quilomètric 23,1 de la carretera BV-5114. 

L’orifici per on raja l’aigua de la font és un forat triangular practicat entre dos carreus 

de pedra al costat est del mur, a la part baixa. Els que l’han tingut la sort de veure.la 

rajar (no pas nosaltres fins el moment d’escriure aquesta fitxa) diuen que la seva aigua 

està condicionada a les pluges. 

La carretera entre Santa Fe a Sant Marçal és de gran bellesa, no sols per les 

impressionants vistes sobre la vall d’Arbúcies, sinó perquè tots els murets son de granit 

ben escairat, i totes les defenses (també de granit) pels vehicles formen merlets com si 

estiguéssim en un castell. 
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Font del Prat 

Coordenades GPS: 41.7927,2.4714 

També anomenada a vegades 

font del Ginebró o font d'en 

Feliu. La font és situada al costat 

del restaurant de coll de Te. 

Podem accedir-hi des de la 

carretera de Santa Fe a Sant 

Marçal (BV-5114): al quilòmetre 

22,7 hi ha una construcció 

anomenada el Convent d’on 

baixa una pista en bon estat, 

anomenada carretera de la 

Garolera, que passa primer per 

la font de Conills i al final arriba 

a coll de Te. Si volem arnar-hi 

caminant, hem de prendre en 

PR-C 204 que surt del centre 

d’Arbúcies i passant per coll de 

Te va  a Santa Fe.  

 

La font esta encastada en un 

mur de pedra, amb un broc 

també de pedra tota ella amb 

verda molsa humida al voltant. A 

la dreta de la font hi ha una casa 

particular que diuen que 

antigament era una planta 

embotelladora, cosa que caldrà 

investigar. 
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Font de Ramon Ferrer i Montplet 

Coordenades GPS: 41.8200, 2.5049 

Situada en un raconet del parc del Sot del Palau, a tocar de la llera dreta del torrent 

homònim, just abans que aquest aboqui les seves aigües a la riera d'Arbúcies.  

S'hi pot accedir fàcilment des del passeig del Montseny tot remuntant el torrent o bé 

fer-ho des de la carretera GI-543 que porta a Viladrau. Si ho fem des de la carretera de 

Viladrau, cal que ens situem al punt quilomètric 1, a la sortida d'una corba a l'esquerra 

si venim d'Arbúcies, just al damunt del pont que travessa el torrent. Aquí, al costat 

esquerre de la carretera, surten unes escales en baixada que donen accés al parc del 

Sot del Palau. Només cal davallar 70 metres per un caminet ben arranjat que circula en 

paral·lel al torrent i ja som davant la font. 

La font és en una petita esplanada al costat mateix del torrent, amb una rústica taula 

de pedra acompanyada de diversos bancs per seure. L’obra de la font és un mur de 

pedra adossat al marge de colors varis, d'uns quatre metres de llargada i poc més de 

metre i mig d'alçada. Antigament l'aigua rajava pel broc situat al mig del mur, però ara 

aquest es sols un forat al mur, i nosaltres no hi hem vist rajar aigua quan hem estat al 

lloc. Per desaiguar hi ha una basseta de pedra a un pam del terra que connecta 

directament al torrent. 

La font és dedicada a Ramon Ferrer i Montplet, escriptor local conegut popularment 

com "Mon Milda". Al capdamunt del frontal hi ha una llosa de pedra amb un fragment 

gravat d'un poema seu: 

 

Cançonera i dolça 

Salta enmig de molsa 

Té el blau somnolent 

I el dring de l’argent 
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Font del Regàs, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.822235, 2.451872 41.822235, 2.451872 

També anomenada popularment per  la gent del Regàs Font Vella, o Font de  la Riera. 

Aquesta font es troba a 250 metres a sud‐oest de mas el Regàs, 300 metres més amunt 

de  l’actual planta embotelladora del Regàs. Des de  la planta embotelladora hi ha un 

camí  antic  que  remunta  la  riera  d’Arbúcies  i  us  portarà  cap  a  la  font.  També podeu 

arribar a aquest caminoi des de  la pista principal que va cap a Santa Maria de Lliors, 

passat  el  mas  Regàs.  Però  potser  teniu  sort  i  us  trobeu  als  masovers  i  si  demaneu 

permís us deixen passar per dins del Regàs, constituït com un burg medieval, entre les 

seves construccions històriques, el molí,  la seva gran bassa,  i els magnífics camps. Un 

corriol humit i estret, passant prop d’un caqui carregat de fruit,   us porta directe a la 

font.   

Tot i que la masia original del Regàs és del segle XV, l'edifici actual és fruit de diverses 

remodelacions dels segles XVIII‐XX. De la casa original es conserva un finestral gòtic de 

gran  interès,  traslladat  a  la  façana  nova.  A  l'interior  de  la  casa  hi  ha  una  capella 

dedicada a la Verge del Roser. A tocar la riera d’Arbúcies fou descoberta la deu d’aigua 

“oficialment” el 1887, i ja en aquell moment les seves aigües foren reconegudes com a 

excel∙lents pels anàlisis de la Acadèmia Medico‐Farmacèutica de Barcelona. Al 1890 es 

van  inaugurar  les  primeres  instal∙lacions  embotelladores,  i  a  comercialitzar  la  seva 

aigua amb el nom de  “Manantial Reina Regente”, en honor de la reina Maria Cristina 

d’Àustria. Les ruïnes que podem veure avui en dia al voltant de la font del Regàs són 

dels darrers processos embotelladors, abans que es construís l’actual planta industrial 

(propietat de Vichy Catalan). Tot el conjunt presenta un estat deixat, però amb aquell 

encant  d’arqueologia  industrial  que  ens  recorda  a  uns  processos  menestrals  més 

humans,  on  l’acte  d’embotellar  no  tenia  maquines  ni  grans  naus,  sinó  tan  sols  uns 

operaris  que  aproximaven  les  ampolles  al  broc  de  la  font  i  el  retiraven  un  cop 

emplenades.  Darrera  les  ruïnes,  enganxada  al  tall  vertical  de  la muntanya,  sobreviu 

com  pot  l’antiga  font  de  Regàs,  avui  en  estat  precari,  amb  un  muram  de  pedres 

recobertes de molsa i una canella de ferro rovellat ran de terra.  
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Font del Replà, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.80334, 2.52247  

La font del Replà la podem localitzar al PR C-201 que serpenteja al sud del nucli urbà 

d’Arbúcies en direcció Montsoriu. Un cop passem pels peus de la bonica masia del 

Morer a pocs metres de la casa del Replà a mà dreta just sota el sot trobem la font. 

Esta situada en una zona d’Arbúcies en que estranyament no s’hi troba cap font, tot i 

que la bibliografia que hem llegit situa per aquest àmbit la font de Can Call Sot i la font 

de Can Roc (nosaltres continuem sense saber-ne res d’elles en el moment de redactar 

aquesta fitxa). 

La font es un mur de formigó que recapta l’aigua que baixa del sot. Curiosament hi 

apareixen tres brocs com si fossin germans de diferent generació, els tres són de 

diferent mida i forma. 

Ens expliquen que la font del Replà havia estat la captació del mas de nom homònim 

però degut a la ubicació d’un corral sobre del Pla del Morer, que generava purins com 

és normal, es van filtrar els nitrats a les capes freàtiques convertint l’aigua amb no 

potable.  Una altre font que mor per la contaminació del sòl.... 
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Font del Rossinyol 

Coordenades GPS: 41.8129,2.5238 

La font es troba al passeig de Palacaguïna, prop del carrer del torrent de Can Minyó, al 

sud de la població, un passeig que ens porta fins a la carretera, de forma paral·lel a la 

riera d’Arbúcies, en un paratge ombrívol i fresc a l’estiu.  

Dos murs de pedres arrodonides de riu obren un espai de repòs a la vorera del passeig, 

amb sengles bancs de pedra correguts a banda i banda de la font. Un gran pedró amb 

les lletres cisellades a la pedra i pintades de color vermell ens indiquen el nom de la 

font, just a sobre del gruixut broc de ferro per on l’aigua s’aboca a la pica del terra. 

Mirant la font de manera frontal, a l’esquerra al marge superior, tot i que costa perquè 

a vegades la vegetació el cobreix completament, hi ha un gran pedró vertical amb la 

intitulació Font de les Agudes del Montseny (suposem perquè davant hi ha 

l’embotelladora Les Agudes) amb un vers signat per P. Ribot amb lletres en baix relleu 

pintades de color blau: 

Beu de l’aigua del terreny 

l’esperit aixequi el vol 

aigua verge del Montseny 

és la font del rossinyol 
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Font dels Roters 

Coordenades GPS: 41.798949, 2.486671 

La font es troba encastada a un marge on predominen les perxes. És un mur de pedra 

que fa recordar molt el disseny d’altres fonts que va fer l’Emili Garolera per tota 

aquesta zona del Montseny, de manera que li podem atribuir, mentre no en descobrim 

més coses. Just al centre del mur hi trobem un gros tub metàl·lic d’on hi brolla poca 

aigua, sembla ser que l’apreciat líquid  s’escapa per algun lloc una mica més amunt de 

la font. 

Per veure la font ens hem de desviar uns 200 metres del sender PR-C 204 que puja des 

d'Arbúcies fins a Santa Fe, passant per les runes del que havia sigut el mas dels Roters. 

Prop hi ha l’anomenat Castanyer Gros dels Roters, un dels espècimens més coneguts 

de la zona amb més de 10 metres de perímetre. 

D’entre les espècies d’arbres monumentals del Montseny en destaquen els castanyers 

per la seva espectacularitat. El castanyer havia estat plantat històricament tant per a 

llenya i ús de fusta com per a fruit. Fins als anys 40 del segle XX el castanyer era una de 

les espècies que donaven més rendibilitat als propietaris forestals, però avui en dia, a 

més d ela problemàtica actual d’aprofitaments silvícoles, cal afegir-hi les plagues que 

han arruïnat les poblacions de castanyer: la tinta, el xancra, i darrerament la vespeta. 

Els castanyers grossos tenen un aire misteriós i una mica decrèpit, amb troncs 

descarnats, el que produeix un entorn com mig màgic. Com el Castanyer Gros dels 

Roters, que fou plantat per produir fruit, però que ha estat abandonat  al seu curs 

natural, sense els tractament de llaurat que en feien antigament per tal d’aconseguir el 

millor fruit.  

Segons el diccionari, roters són els conradors d’una rota, tros de  terra hom cultiva dins 

un predi d’altri durant alguns anys, generalment pagant al propietari una porció 

convinguda del que cull. 
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Font del Safareig de Joanet 

Coordenades GPS: 41.844026, 2.527931 

Joanet és una petita entitat de població al nord del terme municipal d’Arbúcies, de sols 

uns 20 habitants permanents. A la plaça de la Rectoria podem trobar aquesta font. 

El broc de la font està encastat a la gruixuda paret veïnal de pedres, i s’aboca a una 

pica quadrada de roca en forma d’abeurador, que en els seus pretèrits temps donava 

de beure al bestiar; després l’aigua és conduïda per un canaló fins a un magnífic 

safareig rectangular ben restaurat, i on encara es poden llegir els números 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 als testers de les pedres per rentar, potser indicant posicions per a cada dona 

per netejar la roba?  

Un rètol antic ben repintat indica: ANY 1931, any de la seva construcció. Restaurat tot 

just la tardor del 2017 i inaugurat a la Festa Major de Joanet, diumenge 24 de 

setembre de 2017 acompanyat per la coral “Veus Alegres” de Sant Hilari, amb el seu 

actual director Xavier Garriga Bardalet.  
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Font del Sagrat Cor 

Coordenades GPS: 41.814295, 2.507725 

La font del Sagrat Cor es troba situada al sud-oest del nucli urbà d’Arbúcies, al final 

d’una esplanada del carrer del Turó del Campament, a l’urbanització Sector Sud, 

coneguda popularment com Sagrat Cor. Hi ha constància de l’existència de la font 

almenys des de 1602, tot i que segur no amb aquest nom, ni tampoc amb la forma 

actual.  

L’obra actual es tracta d’un gran mur de pedres de riu (de coloració variada gris i 

rosada) que contenen les terres de la muntanya a la vegada que constitueixen un llarg 

banc a banda i banda del conjunt petri central amb el broc situat al centre, actualment 

un modern polsador. L’aigua es recull per una pica formada per pedres posades en 

vertical. Davant de cada un dels bancs hi ha una senzilla però efectiva taula construïda 

amb blocs de formigó. 

L’arbucienc Josep Maria Pons Frigola va prometre que si sortia amb vida del vaixell-

presó Uruguai, amarrat al port de Barcelona durant la Guerra Civil, posaria una imatge 

del Sagrat Cor al cim del Turó del Campament. Va morir abans de fer-ho però el 1962 

l'escultura hi fou col·locada. Tot i que alguns brètols li han trencat les mans fins a deu 

vegades, la figura de granit de tres metres d'alçada presideix una de les panoràmiques 

més espectaculars d'Arbúcies. 
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Font del Salt del Boc 

Coordenades GPS: 41.823033, 2.409200 

Antigament potser també anomenada Font del Boc. Situada al Sot de la Casanova, que 

porta les seves aigües a la riera d’Arbúcies. A 600m. del Coll de Bordoriol en direcció 

Sant Marçal, hem de prendre una pista molt deteriorada que baixa aproximadament 

100m. per sota de la carretera travessant un bonic alzinar, presidit per una portentosa 

alzina just a l’entrada de la pista. La font fou inaugurada al 2005 en motiu del 56è 

Aplec, dedicada a Santiago Bofill i Pascual, i incorpora un pedró commemoratiu amb 

un divertit vers d’en Llorenç Gomis: 

Corria assedegat 

per la muntanya 

el mascle de la cabra 

en aquest lloc 

hi buscava una font, 

la set no enganya. 

El bot del boc 

l’enfila al cim del roc 

i veu l’ocell que a 

l’aigua fresca es banya 

ara se’n diu la 

Font del Salt del Boc 

Per cert, si voleu també podeu llegir un divertit article d’en Llorenç que parla del dia de 

la inauguració de la font i del seus problemes amb els bolígrafs, a “La Vanguardia” del 

dia 18 de juliol de 2005. Del mur de pedra surt un broc de ferro del que raja la seva 

fresca aigua, que podem beure plàcidament asseguts al banc que acompanya la font.  

Llorenç Gomis Sanahuja (Barcelona 1924-2005) fou un escriptor i periodista català. Va 

fundar el 1951 la revista El Ciervo, de la qual va ser director juntament amb Roser 

Bofill. Fou conseller de direcció de La Vanguardia, director d'El Correo Catalán, 

president de l'Associació de la Premsa de Barcelona i del Consell d'Informació de 

Catalunya. El 1993 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona i el 2004 li fou atorgada la 

Creu de Sant Jordi. 

Amb motiu del 65è Aplec de Matagalls, es va reinaugurar la font, amb lectures de 

poemes per part dels nens del casal d’estiu EDUCA Viladrau, amb explicacions d’en 

Nacho López i amb la gralla d’en Rubén. 

Just per sota de la carretera de Sant Marçal, i una mica per sobre del camí que porta a 

la font del Salt del Boc podeu veure el conjunt de roques anomenat “Esquei del Boc” 

d’on segurament pren nom la font.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Sant Joan 

Coordenades GPS: 41.790436, 2.454253 

La font de Sant Joan la trobem en una petita pista forestal de desembosc que surt del 

camí principal que baixa del Convent a Coll de Te, una mica abans de la font del Conill 

(a un quilòmetre aproximadament). Fou aixecada a començaments dels anys setanta 

pel senyor Emili Garolera (Les fonts de la Vall de Santa Fe. Lopez Cortijo, Joan; Bombí, 

Antoni. Monografies del Montseny 6. 1991. Pàgina 186). Es troba just sota la carretera 

asfaltada de Santa Fe a Viladrau. En el primer sot després del Sot del Pontviu (on 

també hi ha la font del Pontviu) 

L’obra de la font consisteix en un gram muram rectangular de pedra de mides i formes 

diferents, on el broc queda emplaçat dins d’un retranqueig general del mur. Tot el 

conjunt és força semblant a la font del Prat, tot i que en aquest cas el broc és metàl·lic 

(totes dues fonts i altres més aixecades per l’amo de la finca, en Garolera). El raig 

d’aigua és abundant i convida a beure’n, a la vegada que la tranquil·litat del lloc i la 

seva verdor invita a gaudir de la bellesa del paratge. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Sílvia, Arbúcies 

Coordenades GPS:  41.78724, 2.53319 

La poc coneguda Font Sílvia la trobem al terme municipal d’Arbúcies al sot de can 

Pendó, on molt a prop hi ha el mas homònim. Si resseguim el PR C-201 que va 

d’Arbúcies al Castell de Montsoriu ens topem amb aquesta bonica però llastimosa font 

ja que roman abandonada totalment. 

Per la construcció de la font s’ha aprofitat un roc amb forma de ela així beneficiant-se 

la cantonada on s’ha construït una pica arrodonida. Al costat dret hi ha col·locat un 

broc de coure típic de fonts urbanes on actualment hi falta el polsador per on es 

premia per fer precipitar l’aigua.  Al costat oposat del broc, hi trobem una inscripció on 

hi diu «SÍLVIA» nom amb el que està batejada i homenatjada la font.  Actualment 

desconeixem el motiu, caldrà esbrinar-ho...  
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Font de la Tieta, Arbúcies 

Coordenades GPS: 41.83229 , 2.42915  

La font de la Tieta és d’aquelles fonts que en podem dir que són adolescents, però no 

per això han de tenir poca història. Aquesta font ha estat creada i arranjada per 

Salvador Orriols. Després de passar per davant de la surgència natural d’aigua varis 

cops amb la bicicleta, en Salvador un dimecres de cendra de 2015 es decidí arranjar la 

surgència i crear una font, una font que la batejà amb el nom de font de la Tieta. El 

topònim de la font com ens comenta, no té més que un petit homenatge a totes les 

tietes, ja que tots tenim una tieta a qui fer honor.  

La font la trobem entre el Turó de Vilarmau i el Turó de la Cuarella, sota de la 

fantasmagòrica Torre de Vilarmau, en un sot que esdevindrà al Sot de Nigó on més 

baix hi havia la font del Crous (pendent de trobar en el moment de redactar aquesta 

fitxa). 

La font és un senzill tub d’acer que compleix perfectament la seva funció de broc 

precipitant l’aigua en una bonica pica natural. Un xic amunt de la font trobem una 

placa metàl·lica amb lletres verdes que posa: «Font de la Tieta, 31 de Març de 2015». 

En Salvador ens comenta que va fer analitzar l’aigua i que van sortir els resultats 

favorables per al consum humà i segons ell surten uns 30 litres per hora! 
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Font del Traginer 

Coordenades GPS: 41.828068, 2.528450 

La font del Traginer la trobem a uns 4 quilometres el nucli urbà d’Arbúcies (hi ha un 

Sender Local que l’ha senyalitza, tot i que en els últims quilòmetres costa de seguir les 

indicacions). Des del nucli ens hem de dirigir cap al Tanatori Municipal i seguir la pista 

forestal que ens puja a Sant Feliu de Buixalleu; allà  passat Can Call del Rieral i abans de 

Can Pugetó trobem que el camí es bifurca cap a l’esquerra on hi trobem una senyal 

que indica la font. Ens dirigim cap a Can Riera i, un cop passada la gran masia, seguint 

la Riera de la Pineda a un quilòmetre de la casa, descobrim una bonica senyal que ens 

fa baixar el sot, el qual travessant trobem la font. 

La font és tota recoberta de molsa que l’ha fa encara més màgica i bonica. Trobem el 

broc metàl·lic arran de terra, on l’aigua cau en una petita pica rodona natural i l’aigua 

va a desembocar per un petit rierol a la riera. El broc està envoltat de pedretes. I a 

sobre hi trobem una petita escriptura: “FONT DEL TREGINER -  RESTAURADA 8-8-53” 

Al costat de la font hi trobem dos bancs petits en forma de L que ens convida a passar-

hi una bona estona gaudint de la tranquil·litat i pau que ens ofereix aquest indret 

acompanyats per falgueres i heures. 

  





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font d’en Xarel 

Coordenades GPS: 41.807875, 2.505077 

Situada al sud-oest del nucli urbà d’Arbúcies, la podem trobar a peu de la pista forestal 

que va des del Sagrat Cor al Pla de Can Pere Parés, però abans d’arribar aquí, just 

després de creuar el sot, prendrem la pista més secundària que va a Can Bigues. 

Proper a l’anomenat Sot de l’Ànima, en un paratge ple de verdor, a tocar el pont sobre 

la riera i en una corba molt tancada, hi ha les restes d’un mas que també tenia aquest 

nom, i una mica més amunt hi ha una casa que li diuen El Purgatori. 

La font és un gruixut broc d’acer encastat a un mur de pedres tot recobert de molsa, 

falgueres i heura. Si no sabem on és la font, costa de trobar degut a que l’obra humana 

passa desapercebuda de tant ben integrada a la natura com està.  





BREDA



Breda 

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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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? 
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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 coronat 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.  
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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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EL BRULL



El Brull 

Municipi osonenc que té la major part dels seus 41 km2 dins del Parc Natural del 

Montseny. Els seus 260 habitants es reparteixen entre els petits nuclis del Brull, Sant 

Cristòfol de la Castanya i Sant Jaume de Viladrover, la urbanització de l’Estanyol, així 

com de masies disperses pel territori.  

Llinda al nord amb Seva i Viladrau; a llevant amb el municipi del Montseny; a sud amb 

Tagamanent, Aiguafreda i altre vegada Seva; i a ponent amb Balenyà.  

L'economia del municipi varia segons el nucli: a Sant Jaume de Viladrover predomina 

l'agricultura i la ramaderia, el Brull es dedica sobretot a les activitats turístiques, a la 

Castanya les activitats principals són la ramaderia i l'aprofitament forestal.  

A Sant Jaume de Viladrover hi predominen els camps de conreu i boscos mixtos. A la 

resta del municipi els boscos d'alzines, roures, castanyers i pins ocupen la major part 

de l'espai. A dalt de tot es troben fagedes, matollars i landes. En el municipi hi ha molts 

torrents i rieres com la riera de Picamena i el torrent de Valldoriola, el qual dóna inici 

al riu Gurri. El terme del Brull arriba fins el cim del Matagalls, però hi són presents 

moltes altres muntanyes com el Sui, el Puig Drau, el Puigcastellar, i el turó del Serrat de 

l'Oriol. 

La muralla de Montgròs són unes construccions defensives dels ibers ausetans que 

tanquen l'estret de Montgròs,  foren descobertes al 1974 i avui en dia és declarada Bé 

Cultural d'Interès Nacional. 
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Font dels Abeuradors, El Brull 

Coordenades GPS: 41.835105, 2.254586 

La font dels Abeuradors es troba a l’est del Brull, prop de la parròquia de Sant Jaume 

de Viladrover, limítrof de Seva, uns 180 m al NE de can Cisteller. Situada molt a prop 

del camí, en una sèquia destinada a regar els camps de la zona, la font té una forma 

que s'aproxima a un prisma rectangular, d'uns 45 cm d'ample i un metre d'alçada, tot i 

que és força irregular. Està construïda per carreus de pedra de tall imprecís i 

argamassa, malauradament el seu estat de manteniment és bastant precari. A la part 

superior, com a tapa, hi ha una gran llosa de pedra. No té cap mena de broc ni de 

canaló per l'aigua, que s’escolta com s’escorre cap a la sèquia propera. Una deu 

d’aigua estranya em mig de l’horitzontal predominant dels camps de blat, amb el 

contrapunt del gran desmai que indica la situació de la font a tocar el camí de 

Viladrover.  
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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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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font del Sot Gran, El Brull 

Coordenades GPS: 41.780215, 2.359859 

Font que trobem al creuar el Sot Gran, un dels sots que alimenten la riera de la 

Castanya. Malgrat el nom el sot, aquest no és especialment pronunciat, tot i que si una 

mica més que el proper reguer que porta el nom de Sot Xic. La font està a peu de pista 

que, pujant des de l’ermita de Sant Martí del Montseny, arriba fins a Sant Cristòfol de 

la Castanya, a 200 m. a llevant de la masia de l’Adrobau, raó per la qual a vegades 

també rep el nom de font de l’Adrobau.  

La font consta d'una estructura vertical feta de carreus irregulars de pedra i ciment, té 

forma de caseta amb els costats rectes i la part superior formant una triangle. 

D’aproximadament 110 cm d'alt i 90 cm d'ample, a un terç de l'alçada de la font hi ha 

una obertura per on hauria de rajar l'aigua per una teula que li fa de broc, tot i que si 

mireu al fons de la teula, veureu un antic tub. Nosaltres no l’hem vist rajar (ni a l’estiu, 

ni a l’hivern, nia  la tardor), però en alguna pàgina web on apareix citada s’explica que 

sols raja en certes èpoques de l'any. 

L’Adrobau, la masia propera que li dóna el segon nom a la font, és una antiga casa del 

segle XVII de planta rectangular, amb diversos cossos afegits longitudinalment, lo que li 

confereix una allargada façana desproporcionada amb l'amplada de la casa. Consta de 

planta baixa i un sol pis, està orientada cap al sud i té la teulada de teula àrab a dues 

vessants. La major part de les seves estances, excepte el cos central, eren destinades a 

magatzems, corrals i graners. A la façana principal hi podem veure un voluminós 

contrafort. Cal destacar l'arcada dovellada que hi ha a la porta principal. La casa 

apareix citada ja al 1419, i tot i que l’actual obra pot ser considerada del XVIII, en ella hi 

podem veure elements anteriors, com les llindes d'una de les finestres del nord, que 

presenten una decoració poc habitual amb cercles. A l'era, abandonada i coberta per 

abundant vegetació, hi ha emplaçada una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de 

la Contaminació Atmosfèrica - Grup d’Investigació en Geoquímica Atmosfèrica. 
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RIELLS I VIABREA



Riells i Viabrea 

Primer poble de la comarca de la Selva venint pel Vallès. Anomenat antigament com 

Sant Martí de Riells i durant la Segona República Espanyola com Riells del Montseny, 

va passar a dir-se simplement Riells fins al 1983 en què adoptà l'actual denominació 

oficial. Els seus 4.000 habitants es reparteixen de manera desigual en els 27 km2 de 

terme municipal, ja que els vilatans es concentra a la part meridional del terme, a tocar 

les bones infraestructures viàries i ferroviàries, en diferents entitats de població: el 

Bosc de la Batllòria, Alba de Liste, Ca n'Hoste, Junior Park , Viabrea, Can Plana.  A la 

part de dins del Parc Natural destaquen el poblament de Riells del Montseny i 

Fogueres de Montsoriu.  

Actualment l'ajuntament està tramitant el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) que pretén urbanitzar zones que envolten a l'antiga Abadia de Sant Martí de 

Riells, cosa que ha aixecat l'oposició de veïns i de la Coordinadora per a la Salvaguarda 

del Montseny. 

El terme municipal és molt allargat seguint en part la Riera de Riells (després Riera de 

Breda). Limita amb Arbúcies a nord, Sant Feliu de Buixalleu i Breda per llevant, Sant 

Celoni pel sud, Gualba per ponent, i Fogars de Montclús pel nord-oest. 

Un personatge il·lustre del municipi, i del Montseny en general, és Pere Ribot i Sunyer 

(Vilassar de Mar, 1908 - Girona, 1997)  poeta i sacerdot català. L'any 1941 fou nomenat 

rector de Sant Martí de Riells. Durant la postguerra fou un dels primers pilars del 

catalanisme. Va col·laborar a Avui, Catalunya Cristiana, i al Full Parroquial del Bisbat de 

Girona. De la seva vintena d’obres destaca la part literària del volum il·lustrat “El 

Montseny” (1975). Col·laborà en la versió catalana del breviari sacerdotal “Litúrgia de 

les hores” (1978) i en el llibre “La Seu adorant” (1983). Alguns dels seus poemes ha 

estat musicats per Joan-Baptista Rebull, Manuel Blancafort, Eduard Toldrà, Josep 

Monné, Antoni Pérez Simó i Frederic Mompou. El 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi, i 

més tard el guardó Jaume I de la ciutat de Barcelona, el premi El Montseny i el premi 

d'actuació cívica de la Fundació Lluís Carulla. 

 

 

 



EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de l’Avet, Riells 

Coordenades GPS: 41.741121, 2.530943 

Des de la carretera C-35, a l’alçada de La Batllòria trobem una benzinera amb un 

trencall per on ens enfilem a la urbanització Can Plana, on pel camí de nom homònim 

arribar fins el carrer dels Esquirols. Un cop agafem aquest vial no el deixarem fins a 

trobar el carrer tallat i al davant trobarem una pista de terra amb la retolació “prohibit 

el pas de vehicles excepte veïns”, agafem aquest camí i farem 1Km just travessant dos 

ponts consecutius sobre el torrent d’en Plana, deixant a la dreta, enfilada, les runes de 

Can Ganyes. Un cop passat el segon pont a l’esquerra prenem un camí amb un 

descampat on descobrim la font de l’Avet sobre el marge. La font es troba sobre una 

base de reg en desús. 

El nom original de la font és de Can Ganyes, però la gent de l’urbanització la van 

batejar com a font de l’Avet perquè hi havia un gran cedre del que actualment sol en 

resta el seu esquelet (sembla ser que es va cremar a l’incendi de 1994). D’un mur de 

grans pedres mal rejuntades i plenes de molsa, amb una artística arrel entremig, en 

surt in gruixut broc de ferro d’on podreu beure de la seva aigua. En una de les pedres 

de la font, malgrat que no es veu molt clar, hi ha hi ha un rectangle de morter que 

sembla indicar la data 7-7-67. 

Al centre de l’urbanització Can Plana hi podeu trobar el Centre Cívic i Cultural de la 

Casa Nova de Can Plana, masoveria que estava en mal estat i va ser restaurada i 

inaugurada al desembre de 2014, per tal d’esdevenir un centre cultural aglutinador del 

municipi. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Jaume, Riells 

Coordenades GPS: 41.770697, 2.508620 

Per anar a veure aquesta font podeu deixar el cotxe al voltant de Sant Martí de Riells. 

D’aquí cal prendre la pista de terra que porta a Gualba en direcció sud-oest. Quan 

porteu uns 900 metres aproximadament passareu per davant d’un mas recentment 

restaurant, de nom Can Jaume. La font és situada al peu del sot, davant d’una bassa 

natural. D’un muret de pedra amb molt herbari en sorgeix un broc del que actualment 

no en raja aigua. L’entorn ha estat desbocat fa poc temps, de manera que us permet 

unes grans vistes a sud, la plana vallesana, cap a la serralada litoral i inclús el mar al 

fons de tot. Si en canvi mireu cap a llevant podreu veure el retall de la silueta de Can 

Jaume i al fons la inigualable figura del castell de Montsoriu. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font Canyonal, Riells 

Coordenades GPS: 41.76563, 2.51947 

La podem trobar seguint el 

GR 83 que va de Mataró al 

Canigó, molt prop del mas 

Can Roig, al que s'hi pot 

accedir per la GI-5521 

(carretera que puja de Breda 

a Riells del Montseny). 

La font Canyonal és una font 

poc coneguda tot i passar-hi 

el sender Gran Recorregut 83 

al seu costat, ja que, al no 

estar senyalitzada, pots 

passar-hi pel costat i passar-

la de llarg si no tens la sort 

d'escoltar l’eixerit soroll del 

seu broll. 

Situada a uns 403 metres 

sobre el nivell del mar, és 

troba sota un preciós i 

imponent faig, envoltada 

d'alzines i algun que d'altre 

castanyer. Un petit broc 

metàl·lic mig rovellat que 

sorgeix de la paret de pedres 

totes plenes de molsa i 

heura, fa brollar la seva aigua 

i segueix el torrent que 

desemboca a la Riera de 

Breda. L’aigua és de gran 

qualitat, tal i com ho 

testimonia la presència 

habitual de salamandres en 

la seva proximitat. 
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Font del Corralet d’En Pelagrí, Riells 

Coordenades GPS: 41.77693, 2.50463  

La font del Corralet d’En Pelagrí es troba molt a prop del mas homònim, a tocar del Sot 

Llobater. Arribar-hi és tant fàcil com aparcar davant de l’ermita de Sant Martí del 

Montseny, enfilar-nos per la pista que puja a Santa Fe del Montseny i al primer 

encreuament a l’esquerra pujar el caminoi que serpenteja fins al Corralet d’En Pelagrí. 

Un cop trobem el mas, seguim la pista que va per darrera anant a buscar el sot sota 

una pineda molt clarejada.  

La font és molt nova, potser aproximadament del 2013. Es tracta d’una font que mena 

d’una bassa prèvia, que recull tota l’aigua que drena del sot. En aquesta font és pot 

apreciar com l’aigua és vida, és un camí que flueix fins que arriba al seu lloc, i en 

aquest camí alimenta a tot esser viu, perquè la vida no s’aturi. Així ´s com ens hem 

sentit davant de la font del Corralet d’En Pelagrí. 
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Font de les Fogueres, Riells 

Coordenades GPS: 41.780484, 2.501817 

La font de les Fogueres raja a una trentena de metres de la riera de Riells. Per accedir-

hi, deixem el cotxe a l’església de Sant Martí de Riells, prenem la pista en direcció 

nord-est, en quinze minuts passem la riera per un gual i, remuntant-la per la riba dreta, 

en deu minuts més som a la font. Al voltant del camí podem observar algun rètol 

artesanal indicatiu cap a la font, així com la perxada dels castanyers, una mica de 

verneda, i exemplars centenaris de castanyers de fruit (prop de la font podem trobar 

un artístic castanyer amb la soca corbada i buida) 

El broc de la font sorgeix d’un petit mur de pedra seca que en anys de pluja regalima 

per les grans escletxes naturals, de manera que la humitat ha propiciat l’aparició de 

molses i petites falgueres que embelleixen en gran mesura la font i tot l’entorn.  
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Font de l’Hort del Rector, Riells 

Coordenades GPS: 41.776362, 2.512242 

Al sud de l’església de Sant Martí, annexa als murs exteriors del pati, hi ha un petit 

edifici de serveis del parc natural, amb un bonic porxo que s’obre a les feixes 

esglaonades muntanya avall, on havia estat l’hort del rector. En aquest porxo trobareu 

una font amb una aixeta que és una tortugueta. Quan obriu l’aixeta l’aigua es recull en 

una senzilla pica semiesfèrica de terrissa.  

La parròquia de Sant Martí de Riells ja s'esmenta l'any 878, va ser reformada al segle 

XV, refeta i ampliada al XVII, i reformada de nou a mitjan segle XX. De l'edifici romànic 

en va ser reaprofitada la portalada. Va pertànyer a la "bailía de n’Orri” del Vescomtat 

de Cabrera. 

Entre la zona enjardinada del lloc trobareu un tòtem inaugurat al 27 d’abril de 2008, 

amb dues plaques metàl·liques, una signada pel l’ajuntament de Riells i Viabrea en 

record i homenatge als deportats del Baix Montseny als camps d’extermini nazis, amb 

els noms Josep Pahisa, Joan Serra, Josep Dalmau, Martí Soler, Josep Rosés (Sant 

Celoni), Pere Expósito (Montseny), Josep Mercader (Hostalric), Jaume Illa 

(Vallgorguina), Joan Clos (Sant Esteve de Palautordera). L’altre placa, signada per 

Amical de Mauthausen, amb un escrit de mossèn Pere Ribot: “La meva posició va ser 

sempre que la soledat i el silenci afavoria la conspiració i la reacció contra el 

franquisme. D’això en dic presència i resistència, i molta gent s’hi va acollir”. 
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Font Martina, Riells 

Coordenades GPS: 41.730939, 2.546230 

Font que va ser redescoberta al 2017 per l’ajuntament de Riells i Viabrea, gràcies a les 

indicacions d’un dels veïns de les cases properes. Rep el nom del carrer proper de Font 

Martina així separat, que segurament fou batejat així en honor al llogaret (i càmping) 

del Montseny, ja que la resta dels carrers de l’entorn també tenen noms 

montsenyencs. 

Es creu que la font va ser creada a mitjans del segle XX, però degut a la situació, un clot 

just a tocar el Sot de la Coma, la font va anar desapareixent a causa dels sediments. 

Recentment amb la col·laboració de l'ajuntament s'ha redescobert i resta a l'espera de 

l’arranjament del seu entorn per evitar que es torni a colgar amb el pas del temps. Es 

tracta d’un quadrat aproximat de més de tres metres de costat amb murets de pedra 

enclotat al sot. D´un d’ells en sorgeix el broc de l’aigua, que s’escola per un forat a 

l’altre mur. Uns bancs de pedra acompanyen el bucòlic lloc. S’hi accedeix des d’unes 

escales de pedra que esperen ser arranjades en el moment de la redacció d’aquesta 

fitxa. 
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Font de Menjahòsties, Riells 

Coordenades GPS: 41.761934, 2.524094 

Per anar fins aquesta apartada font hem de seguir el GR83 i, un cop passem 

l'encreuament que baixa fins a la Casa Nova, uns 20 metres endavant trobem un camí 

a l'esquerra i una fita del GR que indica camí incorrecte. Aquí és on deixem el GR i 

anem serpentejant els sots fins a trobar un cartell que es indica que parem atenció per 

la presència d’abelles, a pocs metres trobarem la font a ma dreta.    

Sembla ser que el nom de Menjahòsties prové de què un dels propietaris del lloc era 

molt d'anar a missa, i d’aquí podria venir el terme toponímic. Hi ha gent de la zona que 

en diu la font de Can Pistola, ja que a menys d'un quilòmetre hi havia un mas conegut 

com a Can Pistola (actualment en ruïnes). Antigament, als masos propers a Can Pistola, 

quan els petits de la casa es portaven malament sempre se'ls renyava dient que si no 

es portaven bé se'ls enviaria a Can Pistola, ja que en aquells temps en aquest mas s'hi 

passava força gana. 

Durant els mesos d’hivern la font raja abundant donat que està situada entre 3 

torrenteres que l’alimenten: el sot d'en Menjahòsties, el sot d'en Xemaní i el sot de 

Can Pistola. Un mur aglomerat de ciment i petites pedres conté les terres, a la vegada 

serveix per recollir les aigües que a través d’un broc prou rovellat aboquen al terra 

formant petits xaragalls. Una mica més amunt unes pedres col·locades en gràcia 

acaben d’ordenar el lloc, que és fresc i humit.   
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Font de Pelegrí, Riells 

Coordenades GPS: 41.777282, 2.511774 

Deixarem el cotxe a l’aparcament de l’església parroquial de Sant Martí de Riells. 

Caminant uns cent metres per la carretera, a la dreta, després de baixar vint-i-cinc 

graons d’obra trobem la font del Pelegrí (també escrita en algun lloc Pelagrí). Un gran 

broc de ferro d’entre un mur natural de pedres sense ciment, abocava la seva aigua a 

la fullaraca, però avui en dia no en raja pas. Estem en un lloc ombrívol, de verdes 

falgueres, heura i molsa arreu, i al que esperem que algun dia recuperi el cantar de 

l’aigua de la font, al cap i a la fi, el topònim Riells prové del llatí “rivellos” que significa 

“rierols”. Mirant a nord, a una 100 metres veiem el Pelegrí (o Pelagrí), mas que dóna 

nom a la font. 
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Font de la Pepa, Riells 

Coordenades GPS: 41.768064, 2.541410 

Per trobar aquesta font cal que pugem per la carretera GI-5521 de Breda en direcció 

Riells del Montseny, a uns 2km un cop veiem Can Manel (a ma dreta, una casa de color 

verda, fàcil d'identificar) fem una recta d'uns 150m i ens trobem davant a Can Mora. 

Ara cal caminar una miqueta més pel voral del camp i ens baixem al clot on trobarem 

la font de la Pepa, que alimenta el sot de Comafosca, petit afluent de la Riera de 

Repiaix; no es difícil de trobar. 

La Font de la Pepa també és coneguda amb el nom de la font del Tap, perquè com que 

rajava molt li van posar un tap (que encara hi és) a fi de que s’hi acumules l’aigua 

perquè quan s’obrís en brolles més de cop. Del muram de totxana arrebossada que 

conté la muntanya, mig recobert d’heures i falgueres, en podeu veure l’orifici amb el 

tap de suro que li dóna el sobrenom, i arran de terra un objecte cilíndric metàl·lic 

rovellat. Actualment no raja. 
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Font de la Rectoria, Riells 

Coordenades GPS:  41.77642, 2.51247  

La font de la Rectoria la trobem a la casa annexa a l’ermita de Sant Martí de Riells, la 

rectoria on havia viscut l’honorable Mossèn Pere Ribot. L’entorn presenta un aspecte 

un pel descuidat, amb pedres amuntegades a un lloc, i herbes brotant arreu. 

L’aigua prové d’una cavitat quadrada d’obra on hi aflora un broc que precipita l’aigua 

en una pica rodona treballada a mà rodona. D’allà l’aigua va a parar a un safareig d’uns 

3 metres de llargada per 2 metres d’ample, on antigament els habitants de la rectoria 

hi rentaven la roba. A la part esquerra del safareig hi ha una petita Mare de Déu de 

Montserrat on normalment s’hi pot veure una rosa com a ofrena. 

Mossèn Pere Ribot (Vilassar de Mar, 1908 – Girona, 1997) ingressà als 13 anys al 

Seminari de Barcelona on cursà humanitats, filosofia i teologia. El 1933 fou ordenat 

sacerdot, i tot seguit fou destinat a Sant Feliu de Cabrera de Mar. A l’inici de la Guerra 

Civil visqué amagat a Vilassar de Mar i més tard s’exilià a França. Poc després retornà a 

la zona franquista, a Sant Sebastià i Mallorca, i va ser destinat al front de l'Ebre. 

Acabada la guerra fou  vicari de Sant Adrià de Besòs. L'any 1941 fou nomenat rector de 

Sant Martí de Riells del Montseny, que durant la postguerra fou un dels primers fogars 

del catalanisme. Va col·laborar a Avui, Catalunya Cristiana, i al Full Parroquial del Bisbat 

de Girona. Escriví “El Montseny” (1975), col·laborà en la versió catalana del breviari 

sacerdotal Litúrgia de les hores (1978) i en La Seu adorant (1983). Alguns dels seus 

poemes ha estat musicats per JB Rebull, M. Blancafort, E. Toldrà, J. Monné i F. 

Mompou. El 1983 va rebre la Creu de Sant Jordi, i més tard els guardons Jaume I de 

Barcelona, el Montseny, i el de la Fundació Lluís Carulla. Per molts, Mn. Pere Ribot és el 

gran poeta místic català del segle XX. 
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Font dels Quatre 

Coordenades GPS: 41.775806, 2.474000 

Font situada al límit entre els termes municipals de Fogars de Montclús i Riells i 

Viabrea, però si fem cas del plànol de l’Alpina i a google maps pertany al terme 

d’aquest darrer municipi gironí, al seu àmbit nord-oest. Situada molt a prop del camí 

senyalitzat que puja als Esqueis de Morou, de manera que la millor forma d’arribar-hi 

es passejant des de Santa Fe. A la tardor pot costar de trobar perquè sol quedar ben 

coberta pel fullam dels faigs, però sempre el reguerot de l’aigua que vessa sense parar 

marca la seva situació. 

Hi ha diferents arguments per explicar la seva toponímia. Una narra que els Quatre fa 

referència a l’any de la seva construcció, 1904, tal i com està gravat a la pedra. Altre 

explicació està en relació que aquí mateix es troben quatre propietats, tal i com podeu 

veure en les fites de pedra, i d’aquí li prové el nom, ja que convergeixen “les Emprius 

de Riells, la propietat dels Capmany, la finca d’una tal Teresa Jovany, i la de Joan 

Jovany de cal Trompo” (Les fonts de la vall de Santa Fe, Monografies del Montseny, 

1991) 

Es tracta d’una deu ben bonica, on l’aigua brolla de manera anàrquica, sense cap broc, 

on la natura ens dóna una lliçó de vida, oferint la seva preuada aigua sense demanar 

res a canvi. El pedró superior, porta entallades el nom de la font i l’any amb bonica  

lletra en cursiva pintada de color vermellós. Joan Lopez Cortijo i Antoni Bombí la van 

considerar “la font més original de la vall de Santa Fe” (Les fonts de la vall de Santa Fe, 

Monografies del Montseny, 1991). Aquests autors també afirmen que és l’origen 

vertader de la riera de Breda, i no pas la font de la Teula, com molt gent pensa. 
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Font de Sant Llop, Riells 

Coordenades GPS: 41.746899, 2.540198 

Sant  Llop  de  Viabrea  és  una  ermita  romànica  que  aprofita  les  restes  i  antigues 

estructures  d’una  torre  fortificada.  Documentada  per  primer  cop  l’any  941  (amb  el 

nom de Sabruguera de Vilabrega) va entrar a formar part del vescomtat de Cabrera al 

segle XIV i va ser habitada fins als anys trenta del segle XX. 

Al costat de  l’ermita podeu gaudir de  la  font de Sant Llop, una senzilla  font exempta 

amb un pedró d’on en surt el polsador que aboca  la  seva aigua a  la pica d’obra.    La 

modesta font fa l’efecte que no prendre protagonisme a la bellesa natural del lloc. 

Podeu accedir  a  Sant  Llop en  cotxe des del barri  residencial Riells  II,  o  en un bonica 

passejada  a  peu  des  de  Breda,  des  del  final  del  carrer  Aragall,  prop  de  la  bòvila 

Arbresa, tot resseguint a l’inici el sot dels Roures. 
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Font de Sant Vicenç, Riells 

Coordenades GPS: 41.743720, 2.527151 

També anomenada font de les Illes (malgrat que no hem esbrinat encara perquè). Font 

original de 1930, es troba situada dins un nínxol d’obra de totxo encastat al mur 

original de pedra de junta oberta. La coberta del nínxol és de volta catalana, i el fons 

de pedra natural rejuntada. Sobre el broc de la font una gran majòlica de 12 peces 

ceràmiques, en bon estat de conservació, mostra una imatge idíl·lica del sant a qui és 

dedicada la font, amb el nom de la font en castellà. Sant Vicenç apareix somrient amb 

la ma dreta aixecada i l’esquerra sobre una escriptura portada per un angelet de 

vestimenta rosa; hi ha dos altres angelets als seus peus, un amb una corona floral i 

l’altre amb una flauta. El conjunt ceràmic es signat al marge dret inferior per Joan 

Vicens, una empresa ceramista de Barcelona. 

La millor forma d’accedir a la font és seguint el camí de Can Ganyes cap a nord, a uns 

650 metes girar a la dreta, després una altre vegada a la dreta i marxar sot avall a un 

petit mur de contenció per trobar a cent metres la font baixant per uns bonics graons 

de pedra. 
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Font Xica, Riells 

Coordenades GPS: 41.778111, 2.515362 

Pujant per la carretera de Riells, 600 metres abans d’arribar a Sant Martí, trobareu a la 

vostra esquerra el Molí d’en Joia. Des de la carretera es veu a la dreta Can Joia. Cal 

aproximar-se uns 100 metres per un bon camí  i travessar el mas cap als camps del seu 

darrera, i per un petit caminoi en abrupta pendent, arribareu a la Font Xica, a tocar la 

riera de Riells. Desconeixem el perquè del nom de font Xica. 

Actualment la font Xica no raja. La paret que conté la muntanya, arrebossada des de fa 

molts anys, és recoberta d’heures joguineges que us intentaran amagar el broc, un 

gruixat tub d’acer tallat en esbiaix  per on antany rajava aigua abundant. Les falgueres i 

la molsa acoloren el lloc de diferents verds. Davant de la font trobareu una taula 

constituïda per mitja roda de moli, i una mica més enllà un banc de pedra seca. Podeu 

passar una bona estona a l’indret, a l’hivern amb l’agradable remor de l’aigua que 

baixa per la riera, a l’estiu per la coberta vegetal del gran pollancre que us dóna ombra, 

que antigament estava acompanyat per un plataner també de grans dimensions  que 

un dia van decidir tallar. 

 

 





SANT FELIU
DE BUIXALLEU



Sant Feliu de Buixalleu 

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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EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Can Mas, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.799627, 2.598677 

Can Mas, és una masoveria situada al nord-est del nucli de Sant Feliu, i que si arriba pel 

camí de Sant Romà, uns 200 metres després de l’ermita. La font de Can Mas no està a 

tocar de la casa sinó als bancals inferiors d’aquesta, és per això que abans d’arribar a la 

masoveria, agafarem un trencall de terra a la nostra dreta que ens portarà prop del 

sot. Aquí mateix trobem la font de Can Mas, una mina d’aigua annexada al marge com 

un nínxol de pedra, un conjunt tosc i primitiu que en prou feines s’aguanta, tot i que es 

nota que algú l’arranjat recentment amb ciment per evitar l’esfondrament de la mina. 

Actualment hi ha uns taulons de fusta mig tapant la mina per evita que el bestiar hi 

caigui i s’ofegui. Antigament la font era a l’ombra d’una centenària alzina que 

ombrejava el lloc de manera majestuosa, però que va ser inmisericòrdiament talada. 

Encara avui podem veure el tall de la soca a tocar la font. 

L’ermita de Sant Romà és una capella d’obra popular del segle XVII, que havia quedat 

completament arruïnada i convertida en corral i que fos construïda de nou una desena 

de metres més enllà al segle XX. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de Can Pons, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.809769, 2.582311 

Can Pons és una important masoveria de la parròquia de Sant Feliu de Buixalleu, 

situada a peu de pista que enllaça el petit nucli habitat amb l’ermita de Sant Segimon 

del Bosc, a uns tres quilòmetres al nord. Es manté en un estat original, quasi com si el 

temps s’hagués parat en ell. Es troba sobre una zona carenera, a nord les aigües van al 

sistema hídric de les Guilleries, mentre que a sud-oest els sots baixen cap a la riera 

d’Arbúcies.  

Per visitar la font podem demanar permís als habitants de Can Pons entrar pel seu 

portal i tot seguit baixar pel corriol que descendeix cap al sot i que ens porta sense 

pèrdua a la font. Es tracta d’una mina excavada als esqueis vius de pedra, força 

vertical, sense cap tipus de decoració, amb la mínim d’obra per consolidar l’entorn. 

L’aigua vessa per un gruixut tub sobreeixidor superior, però també disposa d’una 

antiga aixeta a la part inferior. 

Convé no pretendre confondre aquesta font de Can Pons amb una d’altre anomenada 

font d’en Pons, que es troba força lluny. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

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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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

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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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Foravila de Baix, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.8009, 2.5810 

Foravila és un conjunt històric situat a peu de la pista que porta cap a l’ermita de Sant 

Romà, actualment composat per dos grans nuclis: Foravila, i Foravila Nou. 

Si la font de Foravila de Dalt és situada a peu pla relatiu del mas, en canvi la font de 

Foravila de Baix és situada al fons del barranc que s’obre al nord del mas, i que 

constitueix l’inici del Sot de Pomereda. En aquesta obaga d’alzinar, amb algun 

castanyer, si troba la font a tocar un dels marges dels antics camins forestals, avui tots 

intransitables. El dia de la nostra visita a la font, tot i anar amb un habitant del lloc que 

coneixia la font des de petit, vàrem haver d’emprar més d’una hora per poder trobar la 

font malgrat anar preparats amb un bon dall. Les romeguers i l’esbarzerar, juntament 

amb la verticalitat del sot, fan difícil trobar la font tot ser-hi força prop. Potser teniu 

sort i un lleuger fil d’aigua un pot servir d’ajuda per aproximar-vos fins a la font, avui 

un dia un muret mig desfet en el que hi resta el canaló sense aigua. A ambdós costats 

del muret encara vàrem poder desenterrar els antic bancs de pedra que hi havia, i on 

la tarda del darrer dia de les antigues Festes Majors els nois els nois el poble si asseien 

mentre gaudien de la font i de la llibertat del bosc.  
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Foravila de Dalt, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.800193, 2.588852 

Foravila (no pas Can Foravila) és un històric mas buixellenc situat a peu de la pista que 

porta cap a l’ermita de Sant Romà. Per arribar-hi des del poble de Sant Feliu cal 

prendre el camí que surt a nord cap a Sant Segimon del Bosc, i a quasi un quilòmetre 

girar a la dreta cap a l’ermita de Sant Romà. 

La font de Foravila de Dalt es emplaçada en una zona que havia estat sempre molt ben 

cuidada, enjardinada i que si feien festes sovint, a 200 metres a ponent del mas, a 

tocar ja al bosc, amb un muram que conté les terres. Al tros superior podem veure la 

mina original d’on es capta l’aigua, avui amb la portella de fusta trencada. Una petita 

feixa i en aquest muret segon, tot cobert de verd, la magnífica aixeta de la font. Una 

aixeta de bola que al girar permetia sortir l’aigua pel broc amb un cap d’animal 

fantàstic, similar a un ànec. Avui no en raja aigua, ja que des de la mina es captada en 

la seva totalitat vers al mas.  Al voltant encara es pot apreciar una magnífica taula feta 

amb una roda de molí, i annexat al muram un gran safareig rectangular. Que bonic que 

devien ser els aplec a la font de Foravila de Dalt! 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font del Llop, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.789098, 2.584524 

Aquesta font està situada al sud del veïnat de cases de la parròquia de Sant Feliu, prop 

de la pista asfaltada que porta cap a Grions. 200 metres després d’iniciada la pista 

veureu que a ma dreta entra un camí de terra en direcció ponent. Uns cent metres 

més passem per sobre l’inici d’un dels sots que configura la riera de Buixalleu. Si hi ens 

apropem veurem un amuntegament de pedres de grans dimensions just al mig, i allà 

mateix estava la font en un bosquet de suredes. En el moment de redactar aquesta 

fitxa tot el lloc és cobert de romegueres i un esbarzeram molt dens que impossibilitat 

d’accedir-hi ni tan sols de poder veure si en queda alguna cosa. Antigament el 

propietari del terreny havia tancat amb filat la font per evitar que la gent si acostés, 

encara avui en dia podeu trobar el filat metàl·lic pels voltants, entre les bardisses i la 

vegetació, aneu en compte de no entortolligar-vos els peus. La llegenda explica que el 

nom de la font prové que aquí al segle XIX van matar els últims llops de la contrada. 

Tot el camp de sobre del camí era un prat de dallar. Al seu marge de ponent hi havia 

un gran safareig, del que encara es pot veure la seva estructura de pedres i la canal de 

sobreeixir l’aigua en perfecte estat. Expliquen que antigament les dones rentaven la 

roba aquí i l’estenien a l’herbam del prat perquè s’eixugués al sol, mentre elles feien 

un glop a la font del Llop, abans de recollir la roba i continuar en les seves dures 

tasques diàries. 

Es pot veure una foto històrica de la font del Llop al llibre de Jaume Fugarolas Masó i 

Josep Pla Massaguer. 
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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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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de la Mina de Foravila, 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 la mina que fa la funció de captació 

d’aigua de la casa de Foravila, 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. 

El sot és molt humitós, un lloc ple de falgueres i fang, que fa les delícies el senglar que 

si banyen tot sovint, com es fàcil deduir com som al lloc. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font Olivareda d’en Roquet, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.805760, 2.583336 

Can Roquet és una masia inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya, situada al nord del nucli de Sant Feliu de Buixalleu, a la pista asfaltada que 

porta cap a Sant Segimon del Bosc, 600 metres abans d’arribar a Can Pons, quan fa un 

entrador per salvar el sot. Tot i estar situada molt a prop de la pista, costa de trobar la 

font perquè el lloc es tot cobert de malesa, i es nota que ja poca gent la freqüenta.  

Es tracta d’un muret baix de pedra, tot cobert d’heura i molsa, que a un pam de terra li 

surt un tub negre acabat amb una senzilla aixeta. Quina sorpresa que vàrem tenir a 

l’obrir l’aixeta i sortir-ne aigua fresca i clara! Poc més amunt podem trobar la mina en 

un estat de conservació deplorable, d’on es proveeix la font. Sembla que al costat hi 

havia alguna alineació de pedres per fer de banc, però ara costa de trobar-les donat la 

situació de l’entorn i el creixement del sotabosc. 
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Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de la Rectoria, Sant Feliu de Buixalleu  

Coordenades GPS: 41.793661, 2.583590 

A diferència d’altres pobles on la rectoria és a tocar l’església, la rectoria de Sant Feliu 

de Buixalleu era situada en un mas uns 300 metres al nord del veïnat de la parròquia. 

S’arriba a aquet mas seguint el camí que des del poble pren direcció a nord-oest cap a 

l’ermita de Santa Bàrbara. La gent gran del lloc explica que va ser el poble el que va 

cedir aquest mas per habitar el rector, però que amb el temps el bisbat en va vendre la 

propietat a un particular en comptes de retornar la propietat al poble, i això no va 

agradar gens. La font que proveeix aquest mas pren el nom de la Rectoria precisament 

per aquest motiu, tot i que avui està situada a una finca particular. 

Es tracta d’una mina d’aigua excavada al marge vertical del camp de darrera del mas, 

coberta amb una volta de canó rebaixada. Avui en dia una tub metàl·lic pren el preuat 

líquid cap al mas, més o menys del mateix lloc d’on hi havia el broc de la font. Tot 

l’entorn es troba encara en prou bon estat, amb els marges i el camp ben dallats, el 

que permet la seva aproximació sense cap problema. Entre les juntes del muram les 

molses i altres plantes tenyeixen el lloc de verda ben variats.  





SEVA



Seva 

Municipi que es troba a una altitud mitjana de 630 metres a la zona poblada. Té una 

extensió de 31 Km2, i està situat al sud-est de la comarca d’Osona, a la falda nord-oest 

del Montseny. El seu terme municipal està separat en dues parts aïllades, amb un 

fragment del Brull al mig. A la part nord, principal, hi ha el poble de Seva i l’EMD de 

Sant Miquel de Balenyà. La part sud es troba principalment al voltant de la 

urbanització el Muntanyà. El terme limita al nord amb Malla i Taradell, a llevant amb 

Viladrau, a sud amb el Brull i Aiguafreda, a sud-oest amb Centelles, a ponent amb 

Balenyà, i al nord-oest amb Tona.  

La població és de 3.500 habitants, repartits entre el poble de Seva, la EMD de Sant 

Miquel de Balenyà i diverses urbanitzacions. 

El poble de Seva està datat des de l’any 222, i es conserven alguns elements antics als 

seus edificis i restes històriques dins del seu nucli urbà. La documentació que fa 

esment del territori de Seva per primera vegada és de l’any 904.  

A Seva si poden fer agradables passejades. Cap al Pont del Gatús i el molí del Sors, de 8 

quilòmetres, que ens porta per petites pastures, pollancredes i rouredes joves. Cap la 

Bellida i els Roures, camí curt d’una hora per observar els vorals i el nucli de municipi, 

amb sortida des del passeig de la font del Sors. O la passejada fins a la capelleta rural 

de Santa Madrona i el Menhir de Perafita. 
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Font d’Avinyó, Seva 

Coordenades GPS: 41.807445, 2.242749 

Font del terme municipal de Seva que està en una zona isolada de la resta, rodejada 

pel Brull al nord i l’est, Balenyà i Centelles per l’oest, i Aiguafreda pel sud. La font es 

troba a llevant del nucli d’Hostalets de Balenyà, i de fet és el millor lloc per fer-hi 

l’aproximació. Prenent el camí rural de Vall-llosera caminem cap a sud, vers al mas 

anomenat l’Alzinar, i passat aquest mas més cap al sud arribem al Pla de l’Alzinar, per 

on hem d’agafar un caminoi que baixa a l’inici de la conca de la Riera del Fitó, entre 

roures, pollancres i pins, on trobem la font d’Avinyó, escrita al plànol de l’Alpina com 

font Vinyó. 

 

L’obra de la font és constituïda per dos parets de totxana formant angle adossades al 

talús de la muntanya. La de l’esquerra, amb obra vista, sembla contenir la mina 

original, amb dos portelles metàl·liques. La de la dreta, amb la paret arrebossada, té al 

seu frontal fins a tres brocs situats de forma asimètrica, però per cap d’ells raja aigua. 

El broc més centrat sembla ser el que més havia rajat, ja sia per les restes 

sedimentàries que si aprecien sota al broc, ja sia perquè hi ha una antiga canalització 

avui malmesa que prenia l’aigua directa del broc. Les dues parets estan coronades 

cada una d’elles per un frontó triangular, amb totxanes marcant aquesta forma 

clàssica. El frontó sobre de la font s’hi pot llegir en lletres de color verd: 

FONT AVIÑÓ 

Cuidem la font 

amb interès mantenint 

net els seus voltants 

A la terrassa superior de la font grans plataners plantats en cercle donen majestuositat 

al lloc, al centre de la rotllana arbòria hi ha una bonica taula de pedra circular sobre 

uns peus de totxana en creu, i tres bancs també de pedra concèntrics al voltant de la 

taula. El bell paratge de font, bancs i plataners ens evidencien l’emotivitat del lloc en 

èpoques pretèrites, que ara sols romanen a la memòria dels més vells del llogaret.  
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Font del Barceló, Seva 

Coordenades GPS: 41.84882, 2.26938 

Font emplaçada a tocar el mas homònim, a nord del terme municipal de Seva. Podeu 

arribar-hi des de la pista del cementiri o des del caminoi que ressegueix el Còdol, però 

l’accés rodat al mas és des de la carretera de Sant Miquel de Balenyà a Taradell, per 

una estreta pista asfaltada que transcorre entre els camps, primer paral·lel al torrent 

de la Serreta i després creuant el sot del Burell. L’accés al mas és molt ben senyalitzat. 

La font està situada uns 100 metres al sud est del conjunt edificat, per sobre del corral 

de les gallines, a un marge de la muntanya ben vertical, on a sobre hi ha grans camps. 

La font és una mina fonda d’aigua, que brolla de manera incessant de les entranyes de 

la muntanya. Fa pocs anys es va construir un mur de pedra per protegir la mina, i ara 

es pot veure a partir d’una portella metàl·lica. Pel costat l’aigua de la mina que no és 

aprofitada cap al mas brolla per un senzill broc d’acer, d’on podem beure. Aquesta 

aigua del broc és recollida a una bassa situada una mica més avall, que podreu veure 

plena de joncs i canyissar.  

Fa una desena d’anys el Barceló era un mas esbucat, però nova gent va venir per 

recuperar i donar una altre vegada vida a la masia. Es va arranjar la casa, però els 

coberts dels animals estaven tan malament que es construïren de nou. El magatzem 

que s’edificarà al costat septentrional té una semblança increïble a la rectoria de la 

parròquia de la Castanya. Quan aquest fet l’hem comentat amb la mestressa de la 

casa, ens ha resolt l’entrellat de la qüestió, ja que van encarregar l’obra del magatzem 

al mateix picapedrer de Tona que molts anys enrere havia reconstruït el gran arc de la 

Castanya, i que aquí podem veure reproduït de manera prou fidedigna.   
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Font del carrer de Baix, Seva 

Coordenades GPS: 41.839250, 2.279794. 

Font urbana annexa a la façana de la casa nº21 del carrer de Baix, la mateixa que fa 

cantonada amb el carrer del Campanar. Es tracta d’un carrer de la trama urbana 

medieval, la sagrera que va créixer al voltant de l’església romànica de Santa Maria de 

Seva. 

Dins un pany de paret enfonsat 30 centímetres, amb arc de mig punt format per 

carreus de pedra vermella perfectament entallats hi ha la font. El pla de la paret és 

enrajolat amb peces ceràmiques blanques quadrades i entre d’elles algunes amb 

detalls florals de color blau. Actualment el broc de la font és tallat i tancat, i el modern 

polsador que hi ha a la seva dreta esdevé un monument a la inutilitat, car per molt que 

pitgem d’aigua no en surt gens. Dos peces semblant a festejadors centren una pica de 

pedra que sembla ben antiga, tot i que ara sense ús. Per facilitar que la mainada en 

pogués beure, hi ha davant mateix una pedra rectangular a mode de graó. 
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Font de la Casanova del Muntanyà, Seva 

Coordenades GPS: 41.81487, 2.26026 

Font situada a 100 metres a ponent de la Casanova del Muntanyà, a l’inici del torrent 

de la Vall-llosera. Per accedir a aquesta font que encara dóna servei a la Casanova del 

Muntanyà el més indicat és anar-hi des de la zona més al nord de l’urbanització El 

Muntanyà, al entroncament dels carrers Pla de la Calma amb Santa Fe. Des d’allà surt 

un estret corriol que us porta fins a la Casanova passant just per sobre de la font en un 

magnífic paratge de bosc de ribera. 

Des del corriol veureu uns esglaons de pedra artesanalment posats de manera que us 

facilitaran baixar fins al sot. Us serà fàcil de reconèixer perquè és l’únic pas fresat, i 

també perquè des de dalt es veu un antic safareig de ciment, que avui en dia a passat a 

estar sense ús. L’antic broc de la font ha estat substituït per una aixeta de bola amb 

mànec de color blau que destaca en una paret tota recoberta de molsa i d’un ambient 

on predominen tots els verds de la naturalesa.  
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Font de la Clavella, Seva 

Coordenades GPS: 41.837597, 2.274450 

Aquesta font la trobareu darrera del camí del Serradal,  antic grapat de cases fora del 

conjunt del nucli històric que ara és un carrer més del poble a l’oest del centre de Seva. 

La font és a tocar un torrentet que aigües amunt s’anomena Sot de la Burra, però que 

just quan s’alimenta de la font rep el nom de Sot de la font de la Clavella. 

La font és sota d’un gran avet que li dóna ombra abundant i molt agraïda durant 

l’estiu. Un mur de pedra de cantell conté les terres superiors i per quatre graons de 

pedra ben posada podreu baixar fins a la deu d’aigua, que aboca el seu preuat líquid a 

partir d’un gruixut broc d’acer recobert de verda molsa, a una pica de pedra arran de 

terra, que es recollida per una petita canal fins a un safareig mig colgat actualment. A 

tot l’entorn podeu apreciar camps a banda i banda del sot. 

Tot i que hi ha documentació que acredita la font des de l’any 1954, la font és molt 

més antiga, ja que a inicis dels anys 50 del segle passat el que es va fer va ser una 

modificació de lloc i nivell perquè sortís molta més aigua. 
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Font de la Codina, Seva 

Coordenades GPS: 41.85164, 2.27527 

Aquesta font es troba al nord del terme municipal de Seva, aproximadament entre la 

Casa Nova de la Costa i el pont d’en Gatus, just a tocar la llera del Gurri, en un dels 

meandres típics que fa el riu en aquesta zona.  

Si sortiu del poble de Seva pel camí que passa per davant Can Vives, aneu sempre a 

nord, no us desvieu cap al pont d’en Gatus ni el molí del Sors, prosseguiu en direcció 

septentrional fins un camp ben llaurat a la vostra dreta. Si és tardor és possible que el 

camp ja estigui plantat de sorgo (que les vaques agrairan de menjar durant el fred 

hivern). Descendiu per marge d’aquest camp i de seguida trobareu un caminoi que 

travessa el dens bosc de ribera baixant fins el Gurri. A tocar la llera es troba la font, 

quasi sempre amb aigua. 

La font és un simple broc d’acer, més aviat petit, encastant en una roca del marge, tot 

ben humitós i verd. Aquí el Gurri baixa tranquil, i les aigües sembla que no tinguin 

presa per anar cap al Ter, com si volguessin gaudir força estona dels meandres i de la 

vegetació de la zona. 
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Font de les Femades, Seva 

Coordenades GPS: 41.844547, 2.281990 

Font en mal estat que trobareu al nord del nucli urbà de Seva, just al voral d’un antic 

camí que anava a Vic i Taradell, per on ara passa el GR2. La pista discorre per camps a 

banda i banda, a la nostra dreta trobem un rec, i entre dos grans pollancres separats 

uns 30 metres descobrireu la font de les Femades. Tots aquests camps també reben el 

topònim de “les femades”. 

Si teniu sort, i algú ha netejat l’esbarzeram que a vegades ho cobreix tot, podreu 

observar una capelleta construïda en pedres i totxanes, actualment tot en mal estat, 

mig a punt de derruir-se, i cobert per una pedra plana del lloc. Al fons de la capelleta, 

un muram de pedres regalima aigua per arreu; si hi ha o hi havia un broc nosaltres no 

l’hem sabut veure.  

Des dels camps de les Femades i mirant a sud, podeu veure una magnífica vista de mas 

el Sors, i de les capçades dels espectaculars arbres del seu jardí arborètum.  
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Font de Fontanelles, Seva 

Coordenades GPS: 41.840589, 2.297150 

La paraula fontanelles significa petites fonts, i és molt utilitzada en molts altres indrets 

de fonts de Catalunya. La font de Fontanelles també rep el nom de font d’en Mingo en 

alguna bibliografia que hem consultat. 

La font és situada propera al torrent de Valldoriola que es pot considerar el torrent 

origen del riu Gurri. Per poder arribar a la font podeu deixar el cotxe al final de la zona 

industrial de Seva, accessible des del quilòmetre 10,2 de la carretera de Seva a 

Viladrau. No aneu per la pista cap a Fontanellesnatura, sinó que camineu direcció sud-

est en descens pròxim a una pineda, i tot seguit a un gran camp de pastures ben 

treballat. Travessem pel perímetre el camp fins al marge marcat per tres nogueres que 

delimiten un segon camp a un nivell superior. Caminant pel marge inferior del camp, a 

un 50 metres podreu trobar un corriol que baixa en pronunciada pendent fins a la font 

de Fontanelles. La font ha perdut el broc, però d’aigua n’hi ha bastant tota gotejant a 

un bell safareig més natural que d’obra. En Ll. Pagespetit al 2002 va poder parlar amb 

l’avi Josep de Fontanelles el qual li va explicar que antigament el mas s’abastia 

d’aquesta font, i cada dia hi baixaven a buscar l’aigua. Avui en dia ja no és així, raó per 

la qual potser la font és difícil d’accedir, pel poc ús que se’n fa.  
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Font de Llobarteres, Seva 

Coordenades GPS: 41.826787, 2.276190 

La font de Llobarteres es troba a uns 500 metres en línia recta del mas de 

Serrabardina, però a l’altre costat del Sot de la Burra. Podeu arribar-hi des de 

l’urbanització de l’Estanyol (precisament caminant des del carrer de Serrabardina), o 

millor encara deixant el cotxe a l’apartador de la carretera BV-5301 (quilòmetre 34.5) 

que és l’entrada al mas Serrabardina. Caminem 200 metres fins arribar al mas, des 

d’on hi ha una esplèndida vista del nucli de Seva, amb el bell campanar romànic de 

Santa Maria sobresortint sobre les cases del nucli, i al fons els Pirineus. Si hi aneu a 

l’hivern l’espectacle de les neus pirinenques a la llunyania com a teló de fons d’aquest 

poble montsenyenc és impressionant.  Continuem a esquerre entre camps de pastures 

i murs de pedra seca sàviament col·locats des de molt de temps enrere. El camí primer 

va a sud fins creuar el Sot de la Burra, i després pren direcció cap a ponent i mica en 

mica redreça cap a nord; des d’aquest punt si girem el cap  cap on venim podem veure 

una bonica estampa de Serrabardina.  Ara hi ha varis caminois i trencalls, nosaltres 

hem de prendre direcció ponent fins albirar un conjunt d’alzines i roures ben formats 

d’on es destaquen quatre grans pins pinyoners, que ens indiquen on és la font. 

La font de Llobarteres raja molt prop del terra d’un gran tub de plàstic, i amb una 

bonica teula posada manualment davant aboca l’aigua al maresme que crea, on no és 

difícil trobar ramats bevent a plaer. Antigament aquesta deu d’aigua havia rebut el 

nom de font de la Teula, sembla ser perquè en comptes del lleig tub de plàstic actual hi 

havia una digna teula. 
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Font de la Llobera, Seva 

Coordenades GPS: 41.8284, 2.2892 

Del costat est del nucli de Seva prenem el carrer de Sant Antoni direcció cap a sud, fins 

travessar la Ronda de Josep Pla i, després de Sant Antoni, seguir pel camí antic del 

Brull, pista per on també transcorre el GR2. Tot al costat de camps fins que després de 

500 metres de deixar l’asfalt trobem un caminet cap a llevant que ens porta cap a 

Figueroles. Si volem també podem arribar en cotxe fins aquí per la BV-5301: poc 

després de passada l’entrada al Muntanyà des de la carretera, hi ha un camí a 

l’esquerre de la carretera on podem deixar el cotxe. 

Prenem el camí cap a l’est, cap a Figueroles, i a uns 100 metres travessem un profund 

sot tot rodejat de grans alzines. Si baixem en compte al sot podem veure el que resta 

de la font de la Llobera, sota una gran cova podem apreciar la mina on, a pesar de no 

existir la font, encara raja aigua en prou quantitat per regar de forma abundosa els 

marges del sot. 

Una antiga llegenda diu que en aquesta font s’hi reunien les bruixes per fer festes 

malèfiques, i que la bruixa més grossa de totes rebia el nom de Montmanya. 

Aprofiteu que sou aquí per caminar 700 metres més cap a llevant i arribar-vos fins a 

Figueroles, on podeu gaudir de l’encant de la petita ermita de Sant Joan, i de l’Alzina 

Gran que podeu veure a l’entrada del mas. Tot i que a l’entorn d’aquesta casa pairal hi 

ha imponents exemplars arboris, l’Alzina Gran és emblemàtica pels seus 17 metres 

d’alçada i quasi 25 metres de diàmetre de capçada. Des del turonet de l’ermita de Sant 

Joan podeu gaudir de la bellesa del campanar de planta quadrada de Santa Maria de 

Seva, i segons la llum del dia apreciar els seus sis nivells d’obertura. 

La capella de Sant Joan va ser edificada pel rector de Seva, Mn. Joan Figarolas, motiu 

pel qual  està dedicada al seu patró.  També s’hi venera sant Marc (s’hi va en processó 

el 25 de març) i la Mare de Déu del Roser. La capella fou construïda cap el 1570. 
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Font de Montmany, Seva 

Coordenades GPS: 41.840645, 2.287607 

La font es troba situada a ponent del poble de Seva, prop de l’imponent mas de 

Montmany, del que pren el nom. Tot i que a aquest casal històric s’hi arriba des del 

carrer del Call d’en Camps, des d’aquí no podreu arribar a la font, que es troba al sot, i 

que està tancat pels ramats de bestiar del mas. Cal que aneu per la carretera BV-5303 

cap a Viladrau, i deixeu el cotxe a l’entrada de l’antic aparcament de la ja fa molt de 

temps desapareguda discoteca Fox Trot, a sols 300 metres de la rotonda de sortida de 

Seva. Des d’aquest punt camineu pel marge del camp fins baixar al torrent de 

Montmany, on trobareu la font entre una gran arbreda. 

La font de Montmany és un prisma d’obra recoberta de molsa i heura, amb un petit 

taulat inclinat de pissarra negra. Darrera podeu veure i obrir la portella per observar la 

deu d’aigua natural, mentre que per davant un robust broc de ferro regalima aigua a 

una pica de pedra. El lloc és molt pla i en aiguamolls, i a la tardor és ple de fulles dels 

plataners que si no us fixeu us faran posar els peus dins l’aigua a la menor badada. 
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Font del Muntanyà, Seva 

Coordenades GPS: 41.81543, 2.26887 

Font propera a l’històric mas que li dóna nom, i que també ha donat nom a tota la 

prestigiosa urbanització d’aquesta zona septentrional de Seva isolada del terme 

municipal situat més al nord, separada pel Brull.  

És fàcil accedir al mas Muntanyà des de la carretera de la urbanització, ja que a l’alçada 

del Camp de l’Om està perfectament senyalitzat. Entrem per la pista entre camps i en 

uns 300 metres trobem primer l’ermita de Sant Joan sobre un turonet que domina tot 

l’emplaçament i tot seguit El Muntanyà. A la banda nord del mas hi ha els corrals, les 

corts, i altres dependències agràries. Prenem el camí que ressegueix aquest àmbit i 

després de passar per un ben cuidat hort arribem a la font del Muntanyà.  

L’obra de la font és una gran mina quadrada formada per totxanes ben posades, creant 

inclús algunes motllures artístiques al seu perímetre. La mina té una considerable 

profunditat horitzontal. A la part inferior de pedra hi surt el broc de la font, tot i que hi 

ha una altre broc al costat dret. Un gran bassal recull l’aigua de la font que és conduïda 

avall per un canaló de formigó evitant un xaragall al lloc. Tota l’obra és coberta 

d’esbarzers que periòdicament són retallats per la gent del mas, però depèn de quan 

hi aneu ho trobareu més o menys fàcil de veure. Prop hi ha un sistema de basses i 

piques avui descuidades, i al sud de la font un gran estanyol que és origen del Sot de la 

Teuleria. 
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Font del Musclo, Seva 

Coordenades GPS: 41.837288, 2.297704 

Font que també podreu veure escrita al plànol de l’Alpina amb el nom de font de 

Fogueres, però que la gent de Seva, i la retolació local de la font, identifiquen amb el 

nom popular de font del Musclo. Es troba situada a llevant del nucli urbà, al marge 

d’un dels camps que es situen esglaonats per sobre del torrent de Valldoriola, camps 

que també reben el topònim de les Fogueres. La font va ser restaurada al 2009.  

Per poder arribar a la font entreu a la zona industrial de Seva, accessible des del 

quilòmetre 10,2 de la carretera de Viladrau. Trobareu un rètol de fusta que indica 

Fontanellesnatura, una antiga quadra del Mas Fontanelles restaurada i adaptada que 

ofereix un espai per a celebracions i reunions. Seguiu el camí fins a Fontanellesnatura; 

si heu vingut en cotxe fins aquí aparqueu-lo als terrenys habilitats per aquesta casa, 

prosseguiu el camí a sud fins a la planta potabilitzadora. A la vostra esquerra baixa un 

camí entre marges dels camps. Just acabar el camp i començar la davallada boscosa 

cap al torrent trobareu la font, a l’ombra d’un gran avet. 

Contenint el marge boscós, un gran mur de pedres toscament rejuntades, de forma 

vagament quadrada de dos metres de costat, conté un primet broc que 

intermitentment raja, en funció de l’època de l’any. Testimoni d’aquesta aigua és la 

massa calcària pedregosa recoberta de molsa que s’ha format sota el broc, que amb 

una mica d’imaginació podria semblar-se a un musclo, d’on podria venir el nom 

popular de la font. Sota “el musclo” una gran pica de pedra rectangular posada de 

manera perpendicular a la paret recull l’aigua quan raja. Als costant hi ha abeuradors 

de pedra sempre plens d’aigua, tot i que no ragi el broc, omplerts per l’aigua que 

regalima de les parets. 

Diu la memòria popular que antigament per la Festa Major de Seva els pastors del 

poble hi anaven a berenar, i que la gent tenia com costum enganxar closques de 

musclo a la paret, una altre teoria que explicaria l’origen del topònim de la font. 
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Font del Pinsap del Sors, Seva 

Coordenades GPS: 41.840054, 2.281094 

Aquesta font està situada just davant de la façana sud del Sors, casa senyorial de Seva, 

i cal no confondre-la ni amb la pròpia font del Sors ni amb la font del Porxo del Sors. 

Tot i que a vegades hi ha gent que pensa que és la mateixa aigua que la de la font del 

Sors, l’aigua d’aquesta font prové d’una mina diferent de manera que a vegades no 

raja una i en canvi si l’altra. 

La font rep el nom d’un proper gran exemplar de pinsap (Abies Pinsapo) declarat arbre 

monumental de Catalunya amb número 24-269-01, i que es va plantar al 1882 (doncs 

està documentat en un llibre de la biblioteca del Sors l’any de la seva plantació). De fet 

tot el jardí del Sors és un arborètum de gran valor natural, cuidat amb gran traça per la 

família Vives, que s’origina a principis de segle XIX per Ramon Casanova i Mir, enginyer 

agrònom comissari d’agricultura de l’època, rebesavi de l’actual propietari. La font 

també podria haver pres el nom dels tres exemplars de castanyer d’índies (Aesculus 

hippocastanum) que en un quadre de 1850 ja estan pintats sobrepassant l’alçada de la 

teulada del mas, car aquests tres castanyers estan just davant de la font, molt més a 

prop que no pas el pinsap en qüestió. 

L’obra de la font consisteix en un pilar de base quadrada uns dos metres i mig d'alçada 

rematat per una llosa de pedra que presideix una gran bassa en forma de "L". A la part 

superior d’aquest prisma, i mirant cap a la basa, se situa el brollador, que surt de la 

boca d’una efígie clàssica de persona en relleu, per on raja l'aigua que omple la bassa. 

La caiguda de l’aigua es produeix sobre una crosta de pedra segurament càlcica tot 

recoberta de molsa, produint un bonic efecte artístic, més encara si entre les branques 

dels castanyers veieu a la llunyania el campanar romànic de Seva. Tota la font es pot 

veure perfectament sense haver d’entrar en cap moment a la finca particular del Sors. 
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Font de la Plaça de l’Església, Seva 

Coordenades GPS: 41.838897, 2.279914 

A l’angle nord-oest de la Plaça de l’Església de Seva hi trobem aquesta font que porta 

la data 23-XII-52. A sobre apareix en baix relleu gravat a la pedra la inscripció Ayto. Stª 

Mª Seva, Aguas de Coll-Furmich. Es tracta d’una font de polsador metàl·lic (sense 

funcionament en el moment d’escriure aquestes ratllees) en un gran prisma de pedra 

coronat amb remat ortogonal i una esfera a sobre. L’aigua vesava a una pica de roca 

annexa al prisma. Tot el conjunt és sobri i seriós, com si no volgués prendre 

protagonisme a la bella plaça, al xiprer que té al seu costat esquerre, i sobretot a 

l’església romànica de Santa Maria de Seva.   

La primera data històrica de Santa Maria de Seva apareix en un document de compra 

venda de vinyes l’any 952. El que resta de l’antic temple romànic és la façana i l’inici 

del presbiteri (18 metres de nau). L’original església romànica es va modificar per 

convertir.la amb un temple de planta de creu llatina, tot i que al mur sud que dóna  a 

la plaça encara es conserva un fris d'arcuacions cegues. Al segle XVII fou suprimit 

l’absis, es van construir unes capelles laterals prop del presbiteri i es va sobrealçar el 

temple. Des de la font tenim una bona perspectiva del bell campanar romànic, de base 

quadrada de 6m. i una alçada de 16,5 metres de sis nivells. 
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Font del Porxo del Sors, Seva 

Coordenades GPS: 41.840118, 2.281013 

Dins de la finca del Sors, annexa als murs de la porxada de la façana sud d’aquesta 

històrica masia, podem trobar aquesta font, que cal no confondre amb que hi ha 

davant, la font del Pinsap del Sors, ni la que dóna nom al mas (situada 100 metres més 

cap al sud-est, a tocar al passeig de Casanova). Es tracta d’una bonica aixeta encastada 

a la paret, sobre una pedra plana amb acabat en mig punt de la que en ressalta un 

rombe al centre del qual hi ha l’aixeta. L’aigua vessa a una pica de pedra rectangular de 

grans dimensions. 

El pati de davant de la façana sud de la casa és d’una gran frescor a l’estiu, amb l’aigua 

d’aquesta font i la que no para de rajar mai de la font del Pinsap del Sors, sempre 

ombrejats pels tres grans castanyers d’índies, que a la primavera omplen el lloc d’una 

espectacular floració. 

Aquesta façana sud de la casa és la més antiga del Sors. Al costat de la font del Porxo 

tenim una porta de pedra de mig punt d’època renaixentista. Per ella s’entra a una sala 

rectangular de 6 x 7 metres, que antigament havia estat una torre de defensa de tres 

nivells que formava part, juntament amb el campanar de l’església i la torre de Ca la 

Carme del conjunt de protecció de Seva. Successives ampliacions de la casa van deixar 

oculta la torre. Al segle XIX es van afegir les característiques torres amb l’escalinata 

d’entrada de la façana oest. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY  
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

Font de la Serra, Seva 

Coordenades GPS: 41.8294,2.2851 

Aquesta font la trobareu prop de la carretera BV-5301, que va de Seva al Brull (i creua 

el Montseny fins al Vallès). A l’alçada del punt quilomètric 34.5 hi ha un apartador que 

us permetrà deixar el cotxe. Venint des de Seva, a ma dreta puja un camí fins a al mas 

Serrabardina. A ma esquerra (i travessant la carretera) trobareu una senderó que en 

pocs metres us porta a la font. 

En el muram de la font (de pedra vermella d’Espinzella) hi trobareu una gran porta 

metàl·lica que si l’obriu us permetrà d’observar el biot original de la deu d’aigua. La 

característica de la font són els tres brocs organitzats en trident que vessen l’aigua 

ordenadament a la petita pica, a la vegada evacua el preuat líquid a unes basses 

properes que donen origen a un torrentet que travessa en gran part el nucli urbà de 

Seva. És una font molt antiga, tal com ho demostra la data gravada en una de les 

pedres del frontal, que podria ser l'any de la seva construcció, 1689. 

El lloc on situat la font és, malgrat la proximitat a la carretera, molt frondós quasi 

selvàtic, i això ens  fa pensar amb l’origen toponímic del nom de Seva, ja que durant el 

període medieval i l’època moderna, el poble s´anomenava territori Sevedano (de 

selvàtic). 
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Font Sevallar, Seva 

Coordenades GPS: 41.827222, 2.343056 

També escrita com font Savellar. Les aigües d’aquesta font situada al serrat de l’Oriol 

són l’origen del Torrent Sevallar, que aboca les seves aigües al Torrent de les Hortes de 

Sobrevia, i aquest més tard al riu de Mules. La font és situada graciosament dins d’un 

bosc d’alzines. Podem arribar a la font des del Meridià Verd, que venint de Viladrau 

(caminant 130 minuts des la plaça Major) pren la pista de Sant Segimon fins el GR 5.2 i 

d’aquí cap als Matagalls Xic i el coll de Sobrevia. Poc després de passar el Turó de les 

Queredes, trobarem la cabana de Fontsevallar.  

Antigament es podia baixar pel corriol que passa per davant de la porta de Cabana 

Fontsevallar sot avall, i en cinc minuts teníem la font Sevallar, però actualment el bosc 

és inaccessible; ara cal continuar caminant pel Meridià Verd i prendre el primer camí 

que gira a la dreta i que baixa cap al sot, i en pocs minuts trobarem un corriol que 

entra una vintena de metres fins la font, un simple broc de ferro en plena vegetació. La 

font esta situada aproximadament a la confluència del termes municipals del Brull, 

Seva i Viladrau. 

Cabana Fontsavellar és una cabana de pedra de planta quadrangular, d’entre 2,5 m. i 3 

m. de costat i sostre de volta de canó amb un arc rebaixat. La coberta presenta restes 

d’argamassa i sembla que hauria estat feta amb una cintra. En el punt més alt fa 1,80 

m. d’altura i la planta té uns 6m2. Hi ha uns empostissats de fusta que serveixen a 

manera de bancs per seure. Per la part de fora, la cabana està coberta per terra i 

herbes. 
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Font del Sors, Seva 

Coordenades GPS: 41.8396, 2.2823 

A la cruïlla del passeig Rafael Casanova amb el carrer de Vicenç Ibáñez podem gaudir 

de la font del Sors, amb una placeta ben configurada amb murets d’obra treballada i 

dos grans taules de pedra amb els seus respectius bancs a banda i banda que es 

presten per fer un bon pícnic. La zona és ombrejada per grans plataners i propera al 

passeig amb castanyers d’índies que porten cap a la propera casa pairal del Sors, que 

possiblement prengué el nom de la font. Prop també hi ha un magnífic exemplar de 

xiprer dels pantans (taxodium distichum) espècie originària del sud-est dels Estats 

Units, que s’adapta molt bé als ambients humits com és aquest cas. Si veniu caminant 

del nucli, des del pas porxat de l’ajuntament arranca el carrer precisament denominat 

de la font del Sors,  que us porta fins a la placeta de la font. 

La font disposa de dos magnífics brocs d’acer que en un angle de 90 graus aboquen 

l’aigua a un abeurador de pedra. En el dintell de pedra del portaló d’accés a la mina (al 

lateral esquerre del frontal de la font) si pot llegir “Font Reedificada en lo any 1755”, 

fruït d’una restauració, cosa que ha fet pensar a molts estudiosos que la font encara 

deu ser més antiga. Tot el conjunt està ben travat formant un frontó de pedra noble 

amb un escut cisellat en pedra de la família Casanova-Sorts. Darrera d’aquest conjunt 

hi ha pròpiament la mina d’aigua, que quan raja és segurament la més abundosa del 

municipi. 

 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de les Tres Albes, Seva 

Coordenades GPS: 41.813379, 2.241998 

Font del terme municipal de Seva que està en una zona isolada de la resta, rodejada 

pel Brull al nord i l’est, Balenyà i Centelles per l’oest, i Aiguafreda pel sud. La font es 

troba a llevant del nucli d’Hostalets de Balenyà, i de fet és el millor lloc per fer-hi 

l’aproximació. Situada sota del més gran dels tres embasaments de Vall-llosera, prop 

del camí que va cap al Pla de l’Alzinar. Antigament el lloc devia ser fàcil d’identificar 

per les tres gran albes (populus nigra) que donaren nom a la font, però actualment 

nosaltres sols hem estat capaços de veure un d’aquests tres gran arbres platejats. Tot i 

això es veritat que a l’entorn hi ha una gran quantitat de planters d’aquesta espècies 

que esperem que arribin a consolidar-se i recuperin el sentit del topònim. 

En un petit sot de la muntanya hi ha una senzilla construcció d’obra plana rodejada de 

pedres ben posades, i a la part inferior el petit broc metàl·lic. Davant, unes pedres 

estratègicament ben col·locades ens permeten de recollir aigua de la font sense 

mullar-nos els peus quan l’aigua raja de manera abundant i es queda tot el lloc mig 

inundat, donat que l’entorn és més aviat planer. Tot és rodejat de diverses menes de 

joncs, avisant-nos de la humitat de l’enclavament, tot i que a l’estiu podem trobar el 

paratge més aviat sec.    
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Font de Vall-llossera, Seva - Balenyà 

Coordenades GPS: 41.8138000, 2.2382000 

Font situada al terme municipal de Balenyà, donat que es troba al marge dret del 

torrent que delimita aquest municipi de Seva. Vall-llosera és un mas de Seva, però molt 

lligat a la història dels Hostalets de Balenyà. Francesc Vall-llossera va ordenar la 

construcció dels embassaments a la seva propietat sota la direcció del seu gendre 

l’enginyer Pere Duran i Farell. Antigament ja s’havia fet portar l’aigua del manantial de 

Xargais per abastar d’aigua el nucli dels Hostalets de Balenyà, d’un aqüífer que tenia la 

sortida més grossa a la font de Vall-llossera. A poca distància de la font hi ha diferents 

pous enmig dels camps, i una mina situada al costat de la via. Anys enrere d’aquesta 

font es proveïa d’aigua els veïns de la part sud del poble, en part habitants del terme 

de Seva. L’aigua dels pous era bombada cap a un dipòsit rodó d’una dotzena de metres 

d’alçada, que servia per abastir la població. Quan l’aigua de la font va ser conduïda a 

Centelles, s’originà un conflicte que va es solucionar assegurant un proveïment regular 

d’aigua per a les llars dels Hostalets, cinc plomes d’aigua per al rec dels horts i la 

construcció del safareig que substituïa la bassa que hi havia per facilitar el treball de les 

dones que hi rentaven la seva roba. 

L’estat actual de la font i el safareig és bo. L’entorn de la font és un parc urbà que es 

manté net i disposa de bancs i taules per gaudir del lloc. L’obra de la font es tracta 

d’una construcció prismàtica de pedra rústicament rejuntada, coberta per grans lloses 

de pedra plana.  A la banda de més alçada s’obre una gran obertura per poder entrar a 

l’interior, amb dos pilastres perimetrals de totxana vista. A l’interior trobem un 

banquet de fusta, un artístic rètol de la font, i a un vèrtex la font pròpiament dita, amb 

una canella molt prop del terra que brolla de manera continuada, i més amunt una 

aixeta que també raja si l’obrim. Tota l’aigua es recull per una pica quadrada de pedra 

ran de terra, que desaigua directe al safareig de davant. 

 





VILADRAU



Viladrau 

Viladrau s’alça sobre un pujolar de 840m. a la dreta de la Riera Major. Tot i pertànyer a 

la província de Girona, és un municipi d’Osona. Forma part del partit judicial de Santa 

Coloma de Farners i de la diòcesi de Vic. Actualment la seva població censada 

sobrepassa lleugerament els 1.100 habitants, però que sumats als estiuejants poden 

arribar fins al 3.000.  

Viladrau limita amb els municipis Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osomort al 

nord, Arbúcies i Espinelves a llevant, Montseny i El Brull al sud, i Seva i Taradell per 

ponent. Els seus límits naturals són Puig-l’agulla, Puigdefàbregues i el serrat de la Roca 

Consolva al nord, Gomara, Vilarmau, Bordoriol i Sant Marçal a l’est, Matagalls i Turó 

d’en Besa al sud, i la muntanya de la Sala i el coll del Timonar a ponent. 

El terme és molt muntanyós i ombrívol en general, amb desnivells que van des dels 

1696m. del Matagalls fins als 600m. dels trams més baixos de la Riera Major de 

Viladrau, que acaba abocant les seves aigües a l’embasament de Sau. La configuració 

geològica li permet de tenir nombroses fonts, biots i mines, que han fet de l’aigua un 

dels elements singulars del poble.  

El Montseny hi té una indubtable protagonisme al poble, tot i que sols una quarta part 

dels seus 51 km2 del terme municipal pertanyen al Parc Natural del Montseny. Pel 

nord Viladrau pertany al conjunt de les Guilleries. Viladrau, que suposa quasi el 10% 

del total del Parc, viu mirant especialment el Montseny, com ja ho havien fets grans 

personatges de la vida culturals catalana com Guerau de Liost, Marià Manent i un llarg 

etcètera.  
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Font de l’Alzina, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.849983, 2.393632 

A l’alçada del nº 33 del carrer Arbúcies hi ha una petita placeta amb gespa, amb un 

roure plantat per la Festa de la Pau 2010. Cal davallar per les escales que baixen fins a 

una plataforma inferior on a sota d’una ben formada alzina (que dóna nom a la font) hi 

ha aquesta font urbana d’aigua fresca.  

La font no te cap pedró identificador ni placa amb cap mena de dedicació. Es tracta 

d’una gran pedra vertical on hi ha enclavat el polsador de la font, amb una altra pedra 

més horitzontal que serveix de pica de recollida. 

Des d’aquí hi ha una bona vista de la vall del Prat de l’Orella, sector nord del nucli de 

Viladrau, quasi fins als Prepirineus. 
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Font de les Ametistes, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.851063, 2.366886 

Es troba a peu de l'antic camí carreter de Viladrau a Vic que, tot i abandonat des de 

l’obertura de la nova carretera al 1912, encara és un bon passeig a una i altra banda de 

la riera Major. Podem iniciar el recorregut deixant el cotxe als antics garatges de Mas 

Molins (actual restaurant La Solana de Molins), baixar cap a Mas Molins i trencar a la 

dreta agafant l’antic camí, ara anomenat “del pont de la Noguerola”. Els bosquerols 

cada 20 anys aproximadament tallen les pollancredes dels vorals de la riera, canviant 

radicalment la imatge del camí. A l’estiu la font aboca poca aigua. El camí és bo per 

gaudir, tant al vessant obac com al vessant solà, ja que el recorregut planer i 

agradablement rieral sorprèn amb les vistes que ofereixen els antics ponts carreters 

que la travessen. 

La font rep el nom de les famoses ametistes del Montseny, conegudes com “pedres de 

bisbe” per ser les que tradicionalment encastaven els prelats en els seus anells, també 

anomenades “pedres de Vic”. Van ser famoses arreu d'Europa fins a mitjans del segle 

XIX, quan la seva explotació va deixar de ser un negoci rendible. Guerau de Liost va 

donar el nom de “la muntanya d’ametistes” al seu recull líric de poemes sobre el 

Montseny. 

Al 25 d’abril de 1787 Joan Antoni Fivaller (marques de Villel) llegí a la Reial Acadèmia 

de Ciències i Arts de Barcelona un article sobre les famoses ametistes del Montseny. 

L’ametista és una varietat de quars (SiO2) acolorit, que pot variar des del blau pàl·lid al 

morat rogenc, segons la quantitat d’òxid de manganès que contingui. 
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Font de l’Amistat, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.815540, 2.391366 

Entre la Font de Llops i la Font de l’Avet Blau hi ha una pista que baixa fins el camí que 

va des de la Font de Felip Graugés a Coll Roig, Pla Sartiga i el Pujol de Muntanya. El 

primer que ens trobem en aquesta pista és el sot de Coll Pregon, amb la Font 

Generosa, i una 100m. més enllà, just a peu de camí, la Font de l’Amistat. 

Una font boscana de l’agost 2012, senzilla com l’amistat, que sols necessita de llims i 

pedres per abocar la seva aigua pels caminants. Com sempre, el seu creador, en Xavier 

Burcet, ens ha deixat un got i un poema perquè podem assaborir de la seva aigua 

mentre gaudim de la poesia. 
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Font de l’Aranyó, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.838869, 2.422805 

Prop de Vilarmau, a 90 minuts de la Plaça Major. Venint del camí del Pujolar, hem de 

passar Vilarmau uns 200m. en direcció al turó de la Planella. Podem demanar permís i 

travessar el mas i els camps del darrera, o sinó, just abans d’entrar baixar per la pista 

de l’esquerra que rodeja el mas per darrera i va a parar al mateix lloc. 

La font actualment ha desaparegut i sols resta una mina ben conservada però de la 

que no en raja aigua. A sobre l’entrada hi ha una data que sembla indicar 1929. Des de 

la font podem agafar la pista que baixa molt dreta fins a Coll de Cerdans  passant prop 

de la planta embotelladora d’EYCAM, per veure la Fontalegre, i més enllà la pista fins a 

la Granja d’en Pic i visitar la font de Gomara. 

Segons recull l’estudi “Toponímia de la Vall d’Arbúcies” el 1426 es produeix la “venta 

atorgada per Bartomeu Noguer a favor de Pere Aulet, àlies Vilarmau, d’un tros de terra 

de pertinença del mas Rosell, el qual es sota domini del monestir de Sant Llorenç del 

Munt, afrontat a cers amb la Font de Dalt del Pou i la Font de l’Aranyó” (sic). 

En el llibre “Viladrau” dels Quaderns de la Revista de Girona (1993) ja apareix com 

sense aigua, però al llibre del dr. Ariet (1915) si recull com una font amb bona aigua 

per beure. Quan va deixar de fluir aigua de la font? 
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Font de l’Arimany, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.829478, 2.391467 

També escrita com Aremany o Alemany en algunes publicacions de postals del primer 

terç del segle XX . A 45 minuts a peu de la Plaça Major, poc després de la casa de 

l’Arimany hem d’anar en compte de no passar de llarg d’aquesta font, tot i que esta en 

el mateix marge del camí que ens porta al Noguer, és fàcil de passar desapercebuda, 

doncs no té cap pedró indicatiu i el broc és molt mimetitzat en el terreny, envoltada de 

saücs, castanyers i freixes. 

La font de l’Arimany és representativa de la senzillesa de les fonts boscanes de 

Viladrau.  No té cap grandiloqüència arquitectònica, el seu broc és humil, les falgueres 

la mig cobreixen, i l’aigua vesa desordenadament pel camí fins al torrent. A vegades, 

alguna ànima caritativa li posa un rètol amb el nom, amb una vella fusta, pintat amb a 

mà bona voluntat. A l’octubre 2017 va ser arranjada per Bejarae i Trail Fonts del 

Montseny. 

Quan passem per davant de mas l’Arimany val la pena de fixar-se en les petites 

finestres d’estil neogòtic originals del segle XVI de la façana de la casa. L’Arimany era 

una masoveria del Pujol de Muntanya, amb la cort de vaques a llevant de la casa i l’era 

que envolta tota el mas pel nord poc per sobre del torrent. 

Podeu contemplar com era de la font de l’Arimany al primer terç del segle XX a la 

postal publicada per L. Roisín amb el nº25 de la sèrie de Viladrau. Sembla que 

reprodueixi el poema que declama: 

Un desmai s’agita, 

Enterbolís, 

com d’estalactita 

màgic degotís. 
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Font de l’Atlàntida, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.824152, 2.404596 

Patrocinada  per  Construccions  Angel  Rabat  SA,  fou  construïda  al  1978  en 
commemoració  al  centenari  de  l’immortal  poema  verdaguerià  “l’Atlàntida”  que  al 
1877 va ser premiat als Jocs Florals  i es publicà un any més tard. La font es troba a 5 
minuts d’un trencall a la dreta del camí que puja al Matagalls des del Coll de Bordoriol, 
poc  després  de  passar  la  Font  de  Pastors,  i  en  el mateix  camí  de  la  Font  de  Felip 
Graugés.  L’any  2011  va  ser  restaurada  tot  i  que  encara  falta  l’escut  de  Catalunya 
original. 

Durant el camí s'encavalquen  la  fageda,  l'alzinar  i castanyeda,  i de ben segur que us 
trobareu un bon ramat de cabres que també voldran beure d’aquesta font. A l'hivern, 
la font i el seu entorn queden gelats, però és una excursió de gran bellesa, on podreu 
apreciar com s’aixequen les boirines entre la fageda despullada de fulles. 

El broc de la font és a un mur de pedra de granit rosat que ajuda a contenir les terres 
del camí que passa per sota Roca Llancers, cap a les fagedes de l’obaga del Matagalls.  
Davant s’ha creat un petit espai amb un banc també de granit per gaudir de la font i de 
les vistes cap al Sot de Gèmena i al poble de  Viladrau. 

Darrera del mur de  la font hi ha un dipòsit original que emmagatzemava l’aigua de  la 
deu  i  en  sorgia  a  l’obrir  l’aixeta. Més  tard  s’afegí  el  broc  que  veieu,  i  es  retrà  el 
tancament de  l’aixeta per evitar que  l’aigua  tancada es  fes malbé, permetent vessar 
sempre el líquid aquós.  

“L'Atlàntida”  és  un  poema  de  1877  de  Jacint  Verdaguer  format  per  10  cants,  una 
introducció  i  una  conclusió,  que  narra  les  peripècies  d’Hèracles  per  Iberia, 
l'enfonsament  del  continent  dels  atlants,  la  creació  del Mar Mediterrani  i  el  final 
descobriment de les Amèriques. 

L'Atlàntida,  segons  la mitologia  grega,  era  un  continent  enfonsat  sota  les  aigües  a 
causa  d'un  terratrèmol  ocorregut  uns  9.000  anys  abans  de  la  Grècia  clàssica.  Els 
atlants,  segons  la  llegenda,  haurien  estat  una  civilització molt  avançada  per  al  seu 
temps. Plató és  la  font més antiga  i coneguda de  la història de  l'Atlàntida mítica; als 
seus “Diàlegs” la cita com a provinent de Soló, que al seu torn l'hauria après a Egipte. 
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Font dels Avellaners, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.838635, 2.361637 

A 60 minuts a peu de la Plaça Major, prop de la Sala Nova. Si pugem des de La Sala, 

després de passar uns 50 metres per davant del portaló agafem un petit corriol a 

l’esquerre cobert  d’avellaners i caminem uns 300 metres mes fins trobar una 

magnífica taula feta d’un roda de molí sota el peu d’un impressionant faig. A les feixes 

de sota, a uns 10m., podrem prendre la freda aigua d’aquesta font. 

La Sala Nova va ser construïda l’any 1871 per Jacint Bofill. Té un bonic jardí amb tells, 

avets i magnòlies; i una capella dedicada a Santa Bàrbara. 

La Sala Nova és una construcció de base quasi quadrada amb planta baixa i dos pisos 

amb coberta a dos aiguavessos (a nord i a sud). La façana nord és la que dona al jardí 

des d’on s’accedeix al mas, i té dos cossos simètrics a partir d’un aporta central. La 

façana a sud mira cap a la Sala Vella i als Pirineus a través d’una galeria amb tres arcs. 

La Sala Nova és situada a dos centenars de metres de la Sala Vella. Fou la casa del 

poeta montsenyenc Jaume Novellas de Molins (Barcelona 1866-1939), on passava 

llargues temporades. El paisatge dels voltants de la vall de la Sala va ser el centre 

d'atenció de la seva obra poètica, tal i com mostra el poema "Canicular". 

L'avellaner (Corylus avellana) és un arbre silvestre, que és conreat pels seus fruits secs. 

Pertany a la família de les Betulaceae, del que hi ha unes deu espècies, tots ells són 

arbres caducifolis que viuen a l'hemisferi nord en climes temperats. L'avellaner té 

fulles arrodonides simples i serrades. Els fruits de 1-2 cm de diàmetre, estan 

parcialment dins d'una capsula verda al principi i marronosa en la maduració 

(popularment anomenat floc). 
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Font de l’Avet Blau, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.814651,  2.387961 

Aquesta senzilla font es troba al camí entre la Font de Llops i la Rupitosa, a creuar el 

Sot Mal. És un de 2009, que quan va ser creada no tenia cap menció en cap llibre ni 

plànol. Porta aquest nom en honor del seu creador, en Xavier Burcet Darder, àlies 

Avet_Blau, a pesar d’estar a una esplèndida fageda sense cap rastre d’avet. En contrast 

amb les dues fonts entre les que esta situada, la Font de l’Avet Blau és un senzill broc 

de plàstic que sorgeix d’entre una pila de pedres amuntegades, i que per tota 

inscripció sol té el “Avet Blau” i el petit dibuix d’un avet en pintura lògicament de color 

blau. Això si però, en Xavier ha deixat amablement una tassa de plàstic per poder 

assaborir la seva aigua. 
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Font de l’Avi, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.845746, 2.375618 

A 35 minuts a peu de la Plaça Major si baixem per l’antic camí carreter de Vic. Si anem 

en cotxe podem aparcar davant de l’antiga casa dels garatges de Molins (avui 

restaurant La Solana de Molins), caminar fins creuar la riera Major, i a uns 200m. 

trobarem un indicador que ens porta per un corriol cobert d’avellaners i saücs fins a 

aquesta tímida font. Timidesa que es manifesta en el seu degoteig lent i pausat a 

l’estiu, i en la seva senzillesa d’un petit broc i quatre pedres mal posades. 

La font de l’Avi és senzilla, poc més de tres pedres baixes d’on sorgeix el broc de ferro 

amb el seu lent degoteig d’aigua. No hi trobareu cap pedró ni cap rètol indicatiu, i amb 

prou feina un regueró d’on xuclen l’aigua els avellaners del lloc. 
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Font de l’Avi Jaume, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.846465, 2.392786 

Aquesta font provinent d’una antiga mina està situada al mur de contenció interior de 

la finca Can Boadas, al carrer Torreventosa nº5. Abans de l’existència d’aquesta casa 

d’estiueig aquí hi havia camps; els actuals carrers de Matagalls, Aulet i Montseny eren 

plantacions de patates, mongetes, etc.... i tots eren regats per mines com aquesta. 

Durant la construcció de la casa, la mina es va mantenir, s’hi construí un muret per 

evitar la caiguda dels nens i es va col·locar el broc. 

La mina és molt fonda, entra ben bé uns 12metres dins de la pedra viva de la 

muntanya, i al terra sempre hi ha aigua. 
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Font dels Bisbes, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8061, 2.3751 

Antiga  Font  del  Bisbe  Torras,  fou  construïda  al  1965  i  dedicada  a  Torras  i  Bages, 

patriarca  de  Catalunya,  sota  el  patrocini  de  Carles  Tomàs.  Al  1983  la  font  fou 

restaurada i patrocinada per Amics de l’Aplec, dedicada a partir d’aleshores a tots els 

bisbes apleguistes. El pedró de sobre el broc te una creu de ferro i la inscripció: 

Catalunya serà cristiana 

o no serà 

 

Situada al capdamunt de torrent de Rentadors, prop del Collet dels Llops. Per arribar 

cal sortir des de Collformic, agafar el camí de Matagalls (GR5.2) fins al pla de la Barraca 

a 1367m. d’altitud. En aquest indret hi ha un magnífic pou de gel,  i sempre trobarem 

manses vaques  i vedells pastant tranquil∙lament pels esplèndids prats. Estant al Pla,  i 

mirant cap a Matagalls, podem veure a l’esquerra una artesanal piràmide de pedres de 

poc  més  d’un  metre  d’alçada  que  ens  marca  l’inici  del  corriol  que,  travessant  una 

majestuosa  fageda,  ressegueix des de dalt  tot el Torrent de Rentadors. A 1300m. de 

l’inici del corriol baixem fins al llit del torrent i trobem aquesta font feta de granit.  

L’antiga  font de Torras  i  Bages  fou beneïda el dia de  la  inauguració pel  bisbe de Vic 

Ramon  Masnou  i  Boixeda  amb  aquestes  paraules:  “les  fonts  son  un  sedant,  no 

solament per a  la  set,  sinó  també per a  seure‐hi  a  la  vora  i meditar. Déu vulgui que 

aquesta,  dedicada  tan  justament  al  gran  bisbe  i  Doctor  del  temps  modern  a  casa 

nostra, sigui com un pregoner muntanyenc que ens vagi recordant les grans idees de la 

vida cristiana”  

Sobre el broc de la font hi ha un gran pedró de granit amb la famosa dita de Torras i 

Bages i una creu de ferro a la seva dreta. Sobre d’aquest pedró un altre de més petit 

amb  la  inscripció: XIV Aplec, 1965. Aquest conjunt esta envoltat de petits carreus de 

granit de tall regular i més enllà de pedra local fins a configurar un gran bloc massís. A 

l’esquerra  d’aquest  conjunt  hi  ha  una  platabanda  baixa  d’acer  amb  la  inscripció 

gravada: “Als bisbes de Matagalls. XXV Aplec, 1983”. 
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Font de Cal Tatxo, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.84733, 2.4003 

Cal Tatxo o Cal Mostatxo era una masoveria (avui no n’existeix res de la casa) que 

estava situada en una zona molt humitosa i tancada, en el sot de la Valls, un sot amb 

molts efluents que s’origina al nord de coll Sespregàries, i on tradicionalment (i encara 

avui) hi havia força mines d’aigua, que en gran part portaven el seu preuat líquid fins a 

la població urbana de Viladrau, resseguint l’antic sender de cal Tatxo fins el camí 

d’Arbúcies. On avui en dia hi ha la font de la Valls, allà mateix s’acumulava l’agua en 

dipòsits i es distribuïa per la població, en gran part a partir del carrer Arbúcies. Quan a 

principis de segle XX es va construir la nova carretera cap a Espinelves i Arbúcies, el 

topònim va perdurar en la paella que la carretera fa al “pont del Mostatxo”. 

Durant l’any 2019 s’han fet obres d’arranjament a les mines del sot, i s’ha construït 

aquets nova font de cal Tatxo. Es tracta d’una bonica deu d’aigua amb pedres 

irregulars annexes a les feixes de terra antiga. En la roca central d’un broc d’acer brolla 

aigua ben freda. La construcció disposa d’una pica quadrada ran de terra, que drena el 

lloc evitant el mulledís, i a la seva dreta un banc de pedra ben escairada. 

Podeu accedir-hi resseguint l’antic senderó de cal Tatxo, que s’origina a final del carrer 

Arbúcies (a tocar el cementiri), dins d’un bosc d’alzines primer i després d’avets que 

donen una ombra densa i obaga. Una pista oberta per maquines de neteja forestal us 

portaran de tornada de la font, resseguint el sot, fins a la pista de la peça de la Pubilla, 

d’on podeu pujar cap a Gomara, o tornar al poble des del pont del Mostatxo pel voral 

de la carretera fins a la font de les Delícies. 
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Font del Camí de la Noguera, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.816028, 2.390850 

Font creada al 2012 per en Xavier Burcet, tot just al peu del camí d’explotació forestal 

que va cap a la font del Vell Castanyer. Quan al 2012 la fageda va ser acabada d’aclarir, 

i el sol entrava a dojo, es va construir aquesta senzilla font al lloc on sempre hi havia 

aigua brollant del talús de la muntanya de manera natural.  

La font rep el nom del camí on està un magnífic exemplar de noguera, que 

precisament esta al davant de la deu d’aigua; però cal no confondre-la amb la font 

existent propera al mas “La Noguera” (a la zona de la Fullaca) que porta el nom de 

Font de la Noguera. 
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Font de Camp Xamení, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.844085, 2.410192 

Citada per Marià Manent prop de Gomara i d’un gran conjunt de pollancres: “i bevem 

l’aigua glaçada de la font de Camp Xamení, que surt en un esquei de roca, entre molsa i 

falzies. Rossinyols, encara. Però ginesta sense or” (“El vel de Maia”. Marià Manent). 

Gràcies a l’Agustí Busquets, al juny del 2015 finalment vam aconseguir de trobar 

l’emplaçament original de la Font de Camp Xamení. L’Agustí ens explica que els 

treballadors dels camps del voltant portaven el beure a la font per mantenir-lo ben 

fresc. 

La Font de Camp Xamení està actualment entubada.  La caseta la trobareu al lloc on 

estava la font original, just a sota de la primera corba tancada de la carretera de l’Aigua 

de Viladrau (actualment anant cap a l’embotelladora de Nestlé Waters), tot que és 

millor que hi arribeu pel marge del camí del camp Xamení. 

Al plànol del Parc Natural del Montseny de la Diputació de Barcelona (amb data de vol 

base de 1985 i revisió de 2001) amb realització cartogràfica de Francesc Corbera, 

assessorament toponímic de Francesc Gurri, i toponímia i camins de Lopez Cortijo, 

apareix grafiat el Camp Xemaní (sic), aproximadament on avui hi ha els camps de la 

Granja d’en Pic. 
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Font de Can Batllic, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.859348, 2.369109 

És una font amb coberta d’arc de mig punt de pedra situada en un sot al nord de Can 

Batllic, en el camí cap a l’Estrany, camí històric que portava de Viladrau a Sant Sadurní 

d’Osormort i després a Vic. Actualment de la font sols en queda la volta de pedra, 

mentre a l’interior hi ha un gran esvoranc, per on segur que si escola l’aigua. 

Can Batllic és un mas amb pou i corral a tocar la casa i una pallissa aïllada, situada a 

ponent. Entre la casa i la pallissa hi ha una preciosa era que permet de tenir una 

esplèndida vista cap als singles de Collsacabra (sobre el pantà de Sau), les Guilleries i 

els Pirineus al fons. Ideal per anar a passejar i berenar amb els nens. Al tard, podeu 

sentir raucar les granotes de la bassa de davant la casa. 

Can Batllic té dos aiguavessos, amb la façana principal orientada a ponent i l’altra a 

llevant. Té tres pisos: a la planta baixa estaven els animals de manera que la seva calor 

escalfava el primer pis que era on es trobaven les habitacions de la família. A la planta 

sotacoberta s’emmagatzemava melmelades, conserves i tot allò necessari per passar 

l´hivern. La llinda de la porta principal te gravada la xifra 1790, però sobre la finestra 

amb restes d’esgrafiats la llinda te marcada la data de 1724. A la façana principal hi ha 

les restes d’un rellotge de sol. 

Venint des Viladrau, a peu del camí, poc abans d’arribar a Can Batllic hi ha una mina 

d’aigua que servia per regar els camps, però no és pas l’antiga font de Can Batllic. 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

 

Font de Can Bosc, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.836587, 2.366156 

Font catalogada amb el nº 17/22/279 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural  del Montseny”  de  la  Diputació  de  Barcelona.  També  escrit  a  vegades  Can 

Bosch. A 45 minuts de  la Plaça Major, de camí cap a  l’ermita de  l’Erola,  i després de 

passar per Mas Molins, trobarem aquesta font de dos brocs just davant de la masia de 

Can Bosc. La font és dins d’una volta de totxo excavada a la terra amb bancs de pedra a 

cada  costat. Presidint els dos brocs hi ha un pedró amb  la  inscripció:  JESÚS, MARIA 

JOSEPH,  i unes segones  línies  inintel∙ligibles per  l’acció del pas del temps; tot  i així el 

besnét del que  fou  l’amo de Can Bosc quan es va  fer  la  font ens ha explicat que  les 

lletres que actualment no es  llegeixen  indicaven el nom del  seu besavi:  JOAN BOSC 

ILLA. Si teniu sort, us podreu trobar amb un gripau prenent la fresca a la font. 

Can Bosc és actualment un nucli deshabitat però històricament molt important, ja que 

en el cens de 1340 estava inclòs entre els 82 masos identificats al terme municipal de 

Viladrau. L’original Can Bosc és el que ara es coneix com a Casa Vella,  i  la masia del 

segle XVIII és la Casa Nova, que esta una mica més amunt i enganxada al camí. Pel nord 

una  era  i  un magnífic  edifici  de  dues  plantes  amb  les  funcions  de  pallissa  i  corral 

completen el conjunt edificat. Pel costat sud hi ha una bassa (amb l’aigua provenint de 

la font) i unes corts. Des de l’era es té una magnifica vista del Turo del Pou d’en Sala, i 

mirant cap a nord es pot apreciar tota la vall de La Sala, fins al Turó de l’Amorric. 

L'era de Can Bosc es un exemple clàssic d’era de batre, terreny normalment circular  i 

empedrat  on  tradicionalment  es  batien  els  cereals  i  posteriorment  es  ventaven  per 

obtenir el gra. Per salvar els possibles desnivells i aïllar‐la d'escorrenties que poguessin 

formar‐se amb la pluja les eres es construïen envoltades de murs d’uns 50 cm de gruix 

i de poca alçada. Les eres s’aixecaven a llocs alts per aprofitar vents suaus i constants 

que facilitessin la tasca de ventar el gra de la palla un cop s'acabava la batuda. 

Venint pel sender anomenat Meridià Verd des de Viladrau, poc abans d’arribar a Can 

Bosc, passareu pel Cau de les Guilles, un antic forn de calç. Fins fa pocs anys proper al 

Cau de les Guilles s’hi podia trobar proper una creu de fusta, anomenada del Marrec. 

La  tradició  explica  que  una  carboners  sovint  espantaven  al  noi  que  els  portava  la 

vianda disfressats amb un  llençol. Els  feia  tanta gràcia que  fins  i  tot  li deixaven una 

escopeta descarregada per disparar al  fantasma. Un dia però, no se’n  recordaren de 

descarregar l’arma i aquí mateix el marrec va matar al fantasma. 
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Font de Can Feliu, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.860327, 2.405044 

Sembla ser que la primitiva font era ubicada al nord-est de la casa homònima, prop 

d’uns pous. Ara pous i font originals són difícils de trobar perquè estan sota bardisses. 

Al 1966 el mas va ser abandonat, però des de 2010 la casa s’està rehabilitant, i el nou 

masover ha bastit una nova font però no a la banda nord-oest (Espinelves) sinó a sud-

oest (Viladrau). A la tardor 2010 es va refer la teulada, a la tardor 2012 es varen posar 

portes i porticons, i a la primavera 2013 pràcticament el mas estava recuperat.  

La nova font de Can Feliu aprofita l’aigua embassada que és captada per a bombejar-la 

fins al mas amb un enginyós sistema neumàtic sense electricitat, i a partir d’un senzill 

broc ens regala la seva aigua fresca als que s’aventuren sot avall.  

Can Feliu està just al límit dels termes municipals entre Viladrau i Espinelves, i diuen 

que segons la part de la casa on es nasqués una persona quedava registrat a un 

municipi o a l’altre. 

L’actual masover a més de recuperar la casa, ha plantat un hort ecològic, fruiters de 

varietats autòctones, elabora pa de llenya i formatge artesanal, ha netejat els boscos, 

ha bastit la nova font de Can Feliu i ha recuperat les vistes a les Tres Maries i Matagalls 

des de la casa. Els masovers de Can Feliu volen que el mas serveixi per albergar 

iniciatives musicals de tot tipus, principalment per l’assaig, estudi i gravació de 

diferents propostes; que sigui lloc de recer, d’espiritualitat, de silenci per aquelles 

persones que busquin un espai tranquil. I sigui un lloc de trobada per tot tipus de grup 

de meditació, pregària, ioga, reflexió, revisió de vida..... 
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Font de Can Gangic, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.848228, 2.391386 

La desapareguda Font de Can Gangic era originaria d’inicis del segle XIX, estava 

adossada a la casa homònima que va quedar en ruïnes al darrer terç del segle XX. La 

casa va ser reconstruïda de nou al 1998 i la seva façana restaurada acuradament. 

Can Gangic és la primera casa baixant pel carrer Arbúcies a ma esquerre, al nº27 

d’aquest carrer. Podeu apreciar que entre la casa i el jardí del veí hi ha un tancat 

d’obra que no pertany ni a un ni a l’altre; allà hi havia la torre de distribució de l’aigua 

a diferents veïns i, al seu peu, l’antiga Font de Can Gangic. Fa temps (quan els nens no 

tenien telèfon mòbil, ni wifi, ni.....) els infants jugaven als camps de Cal Mostatxo, 

baixaven pel carrer Arbúcies a comprar una “sorpresa” a Cal Mariano, però abans 

s’aturaven a beure aigua de la Font de Can Gangic. 

A la façana restaurada de Can Gangic encara es pot apreciar unes tisores a la dovella 

de la porta d’entrada, suposem que símbol que hi vivia un sastre. En aquesta mateix 

dovella es pot llegir la data 1790 i el nom del propietari: Joseph Garriga. 

El carrer d’Arbúcies té aquest nom perquè aquest era l’origen del camí tradicional cap 

a aquesta vila selvatana. Poc després de creuar l’actual passeig de la Pietat, l’antic camí 

d’Arbúcies  girava per la que ara es diu avinguda Marcos Redondo i al final d’aquesta 

es desvia per l’esquerra cap al camí assenyalat com de Coll Sespregàries. 
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Font de Can Gat, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.833786, 2.361282 

Font catalogada amb el nº 17/22/278 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural del Montseny” de la Diputació de Barcelona. 

La font és situada en un nínxol amb volta de canó  de lloses de pedra. Acompanyant la 

font hi ha dos bancs correguts de pedra amb carreu arrodonit a la testera. El broc surt 

de la paret del fons, i a sobre hi ha el registre de la mina en molt bon estat. L’aigua 

vessa a una pica buidada en pedra. La font dóna al pati particular de la masia antiga 

(ara casa dels masovers) encastadaa al mur de l’era. Al costat hi ha un altre nínxol més 

petit construït amb granit, on diuen que quan es feia la matança del porc allà hi bullien 

l’aigua. 

Can Gat és un conjunt format pel mas antic (documentat des del segle XVIII, però 

sembla que amb origen molt anterior)  i els seus edificis annexes (on és situada la font) 

i la gran casa pairal construïda davant (iniciada a la primera desena del segle XX i 

acabada i modificada als anys 50), obra falsament atribuïda a Puig i Cadafalch. 
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Font de Can Jep Sabaté, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.845636, 2.392665 

La font és just a les feixes de sota l’aparcament municipal de davant de l’Hostal de la 

Glòria. Inaugurada al 2003 amb motiu del 54è aplec de Matagalls, dedicada als 

Apleguistes del Matagalls, commemorà el 75 aniversari del famós Hostal de la Glòria, 

que es va poder aixecar gràcies al premi de la loteria cobrat al 1928 per la Maria 

Formatjé. El nom de la font fa referència a les cases del lloc: can Jep Sabaté, cal 

Misèries i ca la Coloma, on ara s’aixeca l’actual Hostal. Davant, molt a prop, hi ha la 

font de Miquel. 

L’aixeta de la font és enclavada a una pedra de granit vertical acompanyada per altres 

rocs al costat que poden fer de banc, i una pedra forada a mode de pica. A la dreta hi 

ha un pedró pla, subjectat per dos pals de fusta, on s’explica la commemoració junt 

amb un vers de Guerau de Liost que diu: 

És vostre raig en deslliurança 

cua invisible d’una arrel 

que terra endins anà formant-se 

amb escorrims d’aigua del cel. 

Darrera la Font de Can Jep Sabaté hi ha plantat un teix. Fred Hageneder defineix el teix 

com l’arbre europeu per excel·lència, amb 15 milions d’anys d’existència com a 

espècie. Segons aquest etnobotànic alemany els teixos poden viure fins a 5.000 anys 

(els exemplars més longeus coneguts estan a Astúries i Escòcia, amb 2.000 anys). Les 

cultures cèltiques antigues veneraven el teix com a talismà contra les bruixes, i 

utilitzaven l’escorça, les fulles i les llavors com a verí (gràcies a la taxina que conté, que 

paralitza el cor). A pesar d’això, el seu fruit, les baies vermelles (sense les llavors) són 

comestibles, i a més molt nutritives. 
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Font de Cans, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.811256, 2.412421 

Diuen algunes guies que la Font de Cans es prop de Coll Sabènia (camí de Matagalls), i 

és cert, de la mateixa manera que poc per sota de Coll Sabènia de Baix hi ha localitzat 

el topònim “Fontdecans”; però el que jo no hem vist mai escrit és que expliquin que la 

millor manera d’arribar a aquesta font que brolla del terra esperant que algú li posi un 

broc i l’acabi de construir, es aproximar-se pel camí de les mines de Sant Marçal. De la 

cinquena de les corbes tancades del camí de les mines s’inicia una pista mig 

abandonada que prendrem fins que en uns cinc minuts es converteix en corriol, 

sempre amunt. Primer el corriol es molt desdibuixat, després es va aclarint molt bé, 

fins que arribem a una paret que sembla tallada a la roca viva. Arribarem a creuar un 

dels braços del Sot de la Font de Calç, i en el segon veurem la font. L’aigua brolla d’un 

petit forat de muntanya, que segur que algun carboner va obrir per treure la set 

mentre treballava fent carbó. Si no hagués estat per en Josep Masnou i en Joan 

Campañà, difícilment haguéssim trobat la font de Cans. 

El nom de la font podria fer referència als gossos (cans) dels caçadors que aprofitaven 

per assedegar-se  en  mig de la cacera; o podria ser una mala transcripció dels “cants” 

que els carboners sentien a la muntanya (.....després de prendre aiguardent!). En 

Ferran Tolosa també la cita com a Font Crua, ja que els carboners deien que l’aigua 

d’aquesta font no servia per a coure, aigua dura, amb massa calç, per motiu també la 

podeu trobar identificada amb el nom de Font de Calç.  
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Font de Cassola, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.848261, 2.383659 

Emplaçada prop del Coll de Gomara mirant cap al poble, a 45 minuts de la Plaça Major. 

Situada en un dels sots que baixa des de la Peça de la Pubilla i que conflueixen en el 

Sot dels Igols, una mica per sobre de la darrera corba de la carretera abans d’arribar al 

coll. Hi ha un dipòsit i la font està entubada fins a Masmiquel, potser per això a 

vegades no raja aigua del broc. 
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Font del Castanyer, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.848261, 2.383659 

La font és situada a un ombrívol porxo de fusta natural, amb les parets de pedra 

recoberta d’heura, i una banc de pedra on asseure’s a prendre l’aigua. A 15 minuts de 

la Plaça Major, hi ha aquesta venerable font, que rep el nom en honor dels castanyer 

que és plantat a la plaça del davant. Aquest arbre substitueix un antic castanyer, el 

diàmetre del qual (segons velles llegendes) és marcat per l’escossell de pedra que 

envolta l’arbre, encara que actualment fa les funcions de banc, on els nens aprofiten 

per picar les avellanes dels avellaners propers per a berenar. Sota d’aquest castanyer 

es reunia la “Junta de l’Arbre”, on el governants de l’època s’asseien per resoldre els 

problemes, i no s’aixecaven sense haver pres una decisió. 

Tocant la plaça hi ha un fabulós exemplar centenari de pi de Monterrey (pinus unciata) 

que ha crescut de forma casual, potser per les llavors transportades per ocells des de 

les plantacions d’arbres de creixement ràpid, iniciades a finals del segle XIX al 

Montseny (per aprofitament de la fusta) o bé transportades des dels jardins de les 

primeres torres residencials que van introduir les espècies exòtiques que estaven de 

moda a l’època. L’arbre té una alçada de 29 m i un perímetre de 4,2m. 

La plaça és centrada al carrer del Doctor Ariet (que té dedicada a ell la Font de 

Gomara), per on passa el sender de passeig anomenat Meridià Verd (Guilleries i el 

Montseny). 

Antigament l’explotació del castanyer era molt intensa i variada: escorça per a fer tints, 

el fruit (les castanyes) per a persones i bestiar, i les perxes (el brots tendres) per a fer 

roders i aspres. Amb els roders es construïen caixes rodones per a transport de peix 

salat, botes per a confitats, i una mena de safates per a recollir el raïm anomenades 

“semals”. 
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Font dels Cims, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8110, 2.3770 

També mal anomenada Font del Prat Xic, que és on esta emplaçada. Dedicada a Josep 

Mª Folch i Torres (Barcelona 1880-1950, novel·lista, narrador i autor teatral), i 

patrocinada per Amics de l’Aplec l’any 1981, és a 10 minuts més amunt de la Font de 

Matagalls, sota les saleres. Es pot considerar l’origen de les aigües del torrent de 

l’Erola. 

La font és una construcció cilíndrica d’aproximadament dos metres de pedra del prat, 

coronada per un somrient “patufet” de ferro que ens saluda, segurament perquè en 

Folch i Torres fou un dels principals col·laboradors de la revista infantil “en Patufet”. El 

broc és un trident clavat a la paret del que raja una abundant aigua gelada. La font és 

una de les més altes del Montseny, i és a sols a 500m. del cim de Matagalls. 

La Font dels Cims es troba situada poc per sobre de la cota 1600. Molta gent es 

pregunta com pot ser que estan tan alta sigui una de les que raja més (i molt constant) 

de tot el Montseny. Una teoria no demostrada afirma que algunes de les fonts del 

Montseny sorgeixen d’un dels tres grans rius subterranis que travessen Catalunya, amb 

origen des de Finlàndia. Així ho exposava Mossèn Jaume Genescà Rovira al 1990, en 

nom dels radiestetistes de Catalunya, que afirma que el segon d’aquests rius 

subterranis passa a tocar Vic, amb quasi 1km d’ample, a 300m. de fondària i amb un 

cabal de 35milions de litres /hora (26 vegades més que l’Ebre a Tortosa). 

El paisatge dels cims de Matagalls no es un element estàtic, sinó que els factors que el 

constitueixen han estat subjectes de forma constant a processos naturals i activitats 

humanes. Abans de l’arribada dels primers pobladors, els cims de Matagalls estaven 

probablement tot coberts de bosc (exceptuat potser les carenes culminants); a partir 

del neolític i sobretot de l’edat Mitjana, activitats agràries com ara rompudes, cremes i 

pastures van transformar la muntanya, i van afavorir la informació de grans espais 

oberts i de pastura. 
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Font Clareta, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8082, 2.3620 

També erròniament anomenada Font del Pla de la Gavarreta en algunes guies, ja que 

es situada en aquest petit pla, tot  just sota el majestuós Pla de  la Barraca. A tocar el 

Sot de la Fagetona, a 175 minuts caminant des de la Plaça Major de Viladrau, pel camí 

de Sant Segimon, després de les fonts dels Manlleuencs i de la Sardana. També es pot  

deixar el cotxe a coll Formic i pujar pel camí de Matagalls fins al Pla de la Barraca, i des 

d’aquí baixar fins al sot. 

Dedicada al pare Claret (plantador de la Creu de Matagalls) al 1958, l’obra la va fer el 

picapedrer de Vic Andreu Busquets Mataró sota el patrocini de la família Bardolet. Fou 

inaugurada  pel  bisbe  de  Vic,  dr. Masnou,  essent  la  padrina  del  pedró  la  sra.  Pepita 

Casellas de Bardolet. Va ser restaurada pels Amics de l’Aplec de la Garriga al 1995. 

La  font es veu  fàcilment gràcies a una gran  fita de granit de 3m d’alçada que marca 

l’emplaçament, i que conte un mosaic de 24 rajoles esmaltades que narra l’aixecament 

de la Creu de Matagalls pel pare Claret. 

Darrera del monòlit trobem els seus tres diferents brocs desalineats que menen l’aigua 

directament al torrent. Sobre aquest darrera   hi ha dues rajoles ceràmiques firmades 

pel GEC (Grup Excursionista de Cardedeu) al setembre de 1984 amb aquesta poesia: 

Dóna’ns sed d’eterna vida, 

I aigua fresca i divinal, 

FONT CLARETA, beneïda 

Pel patró que et fa immortal 

 

Antoni Claret  i Clarà  (1807‐1870) va arribar a Viladrau al 1840 com a vicari. Va  fer el 

seu primer miracle (del tres acreditats) a Viladrau al 22 de gener de 1841 (just un dia 

abans  de  la  seva  marxa),  al  apagar  el  foc  del  mas  Noguer  beneint  l’aigua.  Va  ser 

canonitzat el 7 de maig de 1950. 
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Font de Cortils, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.822195, 2.396681 

La font està situada més a baix de les actuals runes del mas homònim, precisament al 

sot anomenat de la font de Cortils, un torrent que recull l’aigua a ponent de Coll de 

Joan i que alimenta el Sot de Gèmena juntament amb el sot de la Font de Llops, el 

Torrent de Collpregon i el Sot Mal. 

Cortils és una antiga masoveria a ponent de Coll de Joan que pertanyia a La Vila, ara en 

estat d’enrunament. El mas és una mica més a baix de l’actual Font de Felip Graugés; la 

proximitat a aquesta darrera font ha fet creure a molta gent que la font dedicada al 

poeta és la mateixa que la primitiva font de Cortils, però procedeixen de diferent beta 

de la muntanya.  

Segons explicacions orals d’Angel Rabat, el masover de Cortils es va penjar, per això els 

amos del mas van fer enrunar la casa seguint una antiga tradició. 

Al plànol de l’àlbum del XXIII Aplec de Matagalls a tocar Cortils apareix una font 

anomenada de Mars, això confirmaria la sospita d’en Ferran Tolosa, que la font de 

Cortils i la font de Mars són dos noms per una mateixa font, però en tot cas diferent de 

l’actual font de Felip Graugés. 

La font és configurada amb un muret de pedra ben rejuntada, amb les juntes 

remarcades geomètricament, una obra quasi quadrada de poc més de 1 metre de 

costat, amb acabat semicircular, i al centre un broc de ferro per on actualment no 

enraja aigua, tot i que el lloc és ple d’aigua arreu.  
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Font del Cristall, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.832152, 2.376515 

A 90 minuts a peu de la Plaça Major de Viladrau, a la vessant nord del Matagalls, a la 

capçalera del Sot de la Font del Cristall. Passat l’Arimany, hem d’anar recta cap a la 

masia del Pujol de Muntanya, i mes enllà del mas seguir un camí planer que ens porta 

primer a la Martinera, un camp amb unes magnífiques vistes a Viladrau, i després al pla 

del Gorg, a 942m d’altitud. Pocs metres més enllà hem de baixar durant 3 minuts per 

un corriol que trenca a la dreta i trobarem la font. Estem just a sota del Puig Merlí 

(1092m). Des del Pujol de Muntanya fins la font sols hi ha un quart d’hora.  

Al pedró de la font hi trobareu aquest vers de Marià Manent: 

Fonteta perduda 

al cor de la pau: 

no em cal l’aigua fresca 

sinó el cant suau. 

Font patrocinada pels senyors Castella-Pujol l’any 1990,  bastida pels Amics de l’Aplec 

del Matagalls i dedicada a Marià Manent (1898-1989); editor, escriptor, traductor i 

crític poètic, que va escriure gran part de la seva obra a Viladrau. Va rebre el premi “La 

lletra d’Or” al 1967 i el “Josep Pla” al 1974.  

El dia de la inauguració de la font, el 9 de juliol de 1990, fou beneïda pel rector de 

Viladrau, i presentada pel senyor Salvador Millet i Bel (president d’Amics del Montseny 

aleshores). El poeta Ernest Torras feu aquesta recitació: 

Una almosta d’aigua neta 

es fa viva al Matagalls... 

quan de cara al sol s’enceta 

Brollen himnes de Poeta 

Dels esclats dels seus cristalls 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Dalmau, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.843219, 2.388937 

Situada per sota la casa anomenada Can Dalmau, al final del Pla de Montfalcó, a un 

tirany a la part nord de la serra de Rosquelles. La font és emplaçada al peu d’un corriol 

molt usat des de mitjans de segle XX fins fa pocs anys per anar des del Pla de 

Montfalcó a la font de l’Oreneta i cap al poble, però actualment l’ampliació de la finca 

de Can Dalmau han deixat la font en zona particular. Per accedir a la font agafeu el 

camí que gira a la dreta al final del Pla, senyalitzat en direcció a Can Cabana, els Til·lers, 

Can Sacanell, el Refugi, i la Cabanya, i aneu baixant pel corriol del bosc mixt ben format 

d’alzines, roures, pins, suredes i algun castanyer, fins que trobareu un altre caminoi 

que pren direcció cap a nord resseguint la tanca de Can Dalmau, i us portarà directe a 

font Dalmau. 

La font consisteix en una paret de tres fileres de granit de Vic, ben col·locades i 

rejuntades, amb dos bancs simètrics a banda i banda amb pedra llisa per poder 

asseure’s còmodament. Al mig, un senzill broc abocava la seva aigua, que era recollida 

en un drenatge quadrat al terra també enllosat entre els dos bancs. Actualment la font 

no raja, i de vegades la pluja i l’acció del temps mig colguen l’obra de la font. 
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Font de les Delícies, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.850136, 2.396193 

També anomenada Font Deliciosa. A 25 minuts de la Plaça Major seguint la carretera 

Gi-520 en direcció Espinelves, just a un revolt molt tancat de la carretera, sota l’ombra 

d’un majestuós plataner. Sempre hi trobem gent agafant aigua per emportar a 

qualsevol lloc de Catalunya. Al 2011 es va construir la vorera que ara ens permet 

accedir des del poble fins a la font de forma segura. Aquesta carretera fou inaugurada 

al 1914, i substituí l’antic camí carreter a Espinelves, encara útil com a passeig 

d’esbarjo. 

El plataner de la font (platanus hispànica) té una alçada de 29m., un perímetre de 

3,8m. (a 1,00m), un diàmetre de capçada de 23m, i una edat aproximada de 120 anys. 

Els plàtans són arbres caducifolis originaris de l'hemisferi nord on viuen al costat de 

corrents d'aigua, o sinó on la capa freàtica és alta. Hi ha diferents espècies però tots 

arriben a gran alçada (de 30 a 50 metres). 

A principis de segle XX era costum fer la tornaboda (després de la Festa Major) 

justament a la seva ombra i també era tradició una ballada de sardanes. 

Les dones del poble venien fins la Font de les Delícies i d’altres fonts dels afores del 

poble per vendre anissos als estiuejants que, segons Carles Albesa, pujaven a prendre 

les aigües “abillats impecablement com si volguessin posar una nota d’elegància en el 

paisatge rural”(XXV Premis Montseny. Certamen Literari 1983-2007. Associació 

d’Amics del Montseny. Viladrau 2007. Pàg 12). 
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Font del Dr. Carulla, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.846683, 2.391579 

La font de la plaça del Dr. Carulla dóna aigua per mitjà d’una aixeta enclavada a un 

gran pedró protegit a ambdós costats per dos magnífics exemplars de castanyer 

d’índies. L’aigua que brolla de la font no s’esvaeix per cap desaigua, sinó que s’escola 

de forma desordenada i es converteix en una delícia pel jocs dels infants, on tots hi 

construeixen gran quantitat de canals i embassaments. 

La font és situada a la plaça erigida al 1913 en honor al Dr. Valentí Carulla i Margenat 

(1864 - 1923) que fou un insigne barceloní (president de la Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, entre d’altres mèrits) descobridor i instigador de Viladrau com a lloc 

d’estiueig entre les classes benestants barcelonines de finals de segle XIX. Fou 

catedràtic i rector de la Universitat de Barcelona. El 1919 li fou concedit el marquesat 

de Carulla. Al 1915 Ariet dedicà el seu llibre “Topografia mèdica de Viladrau” al doctor 

Carulla amb aquestes paraules: 

Com una mostra fefaent de simpatia i com a fidel reflexe de l’espontania expressió  del 

ver i profund respecte que envers vostra honorable personalitat sent el qui, en un temps, 

fou vostre deixeple respectuós, i com a prova d’agraïment per les vostres freqüents 

intervencions en profit del poble de Viladrau, ja resolguent o fent resoldre per al mateix 

qüestions d’importancia capdal, i així mateix, també, com a tribut d’afectuosa 

consideració per les moltes atencions –de grat record- que a mon estimat pare, Senyor 

meritíssim, vos dediqui aquesta humil memòria” (sic). 

 

Al costat de la plaça, i amb accés des del passeig que porta el seu nom, hi ha la Capella 

de la Pietat (documentada a partir de 1603) on al mur que dona al parc hi ha una placa 

commemorativa dedicada al Dr. Carulla. L'escultor Damià Pradell, que havia viscut a 

Paris en l'època cultural més efervescent del modernisme, és l’autor de la placa de 

bronze amb gramàtica prefabriana. Fins al 1899, on ara és la plaça hi havia el cementiri 

de Viladrau. Aleshores es convertí en tancat per guardar les ovelles transhumants que 

venien de la Cerdanya en direcció a la Plana de Vic o cap a Palautordera. Cada ramat 

tenia entre 300 i 400 ovelles, i els pastors dormien a l’entrada de la Capella de la 

Pietat. 
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Font de les Empentes, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.840491, 2.360825 

També anomenada Font del Tei (til·ler). Font situada molt prop de la Sala. Cal 

aproximar-se al mas de la família de Serrallonga no pel camí principal (que creua el 

torrent de Moncaluell, i si anem caminant caldrà passar per sobre de les pedres 

habilitades a un costat) sinó pel corriol inferior que creua aquest mateix torrent per un 

tub-pont. Un cop travessat aquest tub sols cal caminar 15m. més i trobarem un 

magnífic til·ler centenari (que és el que li dona el segon nom a la font) i just allà mateix 

hi ha la font, al peu del camí.  

La font consisteix en una senzilla capelleta d’obra d’uns 70cms. d’alçada, amb arc de 

mig punt de totxanes i un petit broc. Sembla que a sobre del sortidor hi havia algun 

esgrafiat però del que ara sols en resta una part.  

El til·lers són natius de les regions temperades de l'hemisferi nord. Arbres de bon 

volum, amb fustos rectes de fins a un metre de diàmetre. Són caducifolis, amb fulles 

cordiformes, amb la vora serrada, de fins a 20 cm d'ample, de color verd fosc en el feix 

i verd clar platejat en el revés. Les flors del til·ler són molt aromàtiques, de color groc 

amb una bràctea allargada. Són conegudes per les seus propietats curatives per a 

combatre refredats, com a tranquil·litzants o somnífers preparant-se en forma d'una 

infusió o te anomenada til·la. Arriben a viure fins a 900 anys, creixent lentament. Tot i 

que el terreny de Viladrau i del Montseny no li son especialment propicis tenim una 

bona representació d’exemplars aïllats com els citats i també en grups com el que hi ha 

al final del Pla de Montfalcó. 

Sembla ser que a principis de segle XX hi vivien unes pubilles molt maques a La Sala. El 

diumenge anaven al poble, a missa, i al tornar tots els nois volien acompanyar-les cap a 

casa. Al passar pel lloc de la font, un indret una mica enclotat i un pel fosc, hi havia 

certes “empentes” entre els nois i les noies..... D’aquí prové aquest nom popular de la 

font. 

Explica una llegenda del segle XIX que a les Guilleries hi havia un noble hisendat amb 

tenia tres fills que es deia Serrallonga. A cada un els donà una part de riqueses i la 

benedicció perquè anessin a buscar fortuna i erigir els seus propis masos. El primer va 

engrandir Espinzella i va aixecar-hi una capella; el segon Sobrevia també amb una bella 

capella; i el tercer la Sala. Quan el vell pare va anar a veure aquest darrer i va adonar-

se’n que no havia lloc per honrar a Déu va exclamar enutjat: “la teva descendència serà 

maleïda i un de la teva nissaga serà penjat a la forca”. 
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Font dels Enamorats, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8432, 2.3922 

Per arribar fins a la font haurem de pujar l'escala de ferro del final del carrer Vernets 

que ens farà vorejar una casa pel darrere. El camí segueix un antic canal de reg fins que 

s'enfonsa a buscar el reguer de la font. Una àmplia i ensotada clariana d'herbes i 

fanguissar, ens dóna la benvinguda.  

Uns bancs ens conviden a descansar-hi. Es tracta d'un llarg i alt mur de pedra adossat 

al marge que reté les terres des de temps immemorials. Dos gruixuts brocs de ferro 

encastats al mur i a uns cinc metres de distància l'un de l'altre deixen caure les seves 

aigües a llurs respectius bassals de pedra quadrats situats arran del terra. Dos bancs 

ens conviden a reposar. 

L'any 1992 va ser arranjada amb motiu del XLII aplec del Matagalls i dedicada al pare 

Francesc Coll i Guitart (1812-1875), fundador de les Dominiques de l’Anunciata, 

beatificat al 1979 i proclamat sant al 2009. Un pedró adossat al mur ho commemora 

amb unes paraules seves: 

Accepteu les coses com 

vingudes de la mà de Déu 
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Font de l’Escot, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.812137, 2.367732 

Erròniament anomenada de la Mare de Déu de Montserrat, que és a qui va estar 

dedicada la font després de la restauració de l’Associació Amics Aplec de Matagalls. 

Font restaurada al 1969, però de la que es té notícia al menys des de 1884, tal i com 

explica Jaume Almera: “(...)es baixa a la font de Matagalls i, seguint pel barranc que 

l’aigua del font i la pluja van obrint, després de passar la font de l’Escot, es torna a 

trobar el camí que condueix a l’ermita de Sant Miquel dels Barretons” (Excursió al 

Montseny: Descripció física de la Muntanya. La veu de Montserrat. Any VII. Vic, 1884). 

Sembla que el nom de la font podria venir de “cot”, pedra d’esmolar, pedra 

relativament freqüent a la zona. 

Font situada per sota el Pla dels Ginebres, baixant per un corriol mig perdut cap al sot 

de la font de Matagalls. Podem arribar des de Coll Saprunera, si venim de Viladrau pel 

Meridià Verd; o continuant la pista que baixa de la Font de Matagalls, si baixem des de 

la Creu.  

El Pla dels Ginebres és un altiplà situat aproximadament entre les cotes 1480 i 1500 en 

el camí de Sant Segimon a la Creu de Matagalls, i que ens permet empalmar el coll 

Saprunera amb el Collet de la Font. A la vessant nord del pla discorre el Torrent de la 

Font de Matagalls, i a la vessant sud, el Sot de la Fagetona. 
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Font de l’Esperança, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.846133, 2.389465 

Font urbana situada al jardí particular de la casa del c/Matagalls nº8; es pot veure 

sense problema des del carrer. Tot i que hi ha una antiga llegenda que parla de la Font 

de l’Esperança (sense situar), el nom d’aquesta font prové de l’esposa de l’amo de la 

casa (de nom Esperança) i de la seva filla (de nom Ònia, variant catalana d’Esperança). 

La font s’alimenta de l’aigua d’un pou particular (que podria ser l’antiga font de 

l’Esperança?)  

Es tracta d’un ben travat muret de pedra d’Espinzella i granit de tall vertical, amb un 

nínxol central d’arc rebaixat que conté el pedró amb el nom de la font. Sota del nom hi 

ha un artístic broc d’acer, que s’obre per una aixeta posterior. 
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Font de Fàbregues, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.877870, 2.356898 

La font està situada entre la Riera Major de Viladrau i el casal de Fàbregues, a 110 

minuts de la Plaça Major caminant. La font ara està tancada dins d’una construcció fi 

de recollir l’aigua per a regar, però encara en resta el broc de ferro (molt rovellat) i la 

paret de carreus de pedra. Sembla que hi havia un banc, ara enterrat. La tapa 

metàl·lica de la mina hi ha representada una Sagrada Família. 

La font recull part de l’escorrentia del Torrent de Fàbregues amb una conca molt 

àmplia que prové des de la Collada de Nansa, l’Enclusa, els cingles d’en Rocaguinarda i 

Puig-l’agulla per l’oest; i que limita a Coll Tascó, els Plans de Mas d’Osor, Roques 

Pastores, el Collet del Timonar i la Serra de Goitallops pel sud.  

El casal de Fàbregues és un conjunt format per la casa vella i la casa nova. La casa vella 

es va deixar d’habitar al 1974, i avui en dia està en un estat d’abandonament perillós. 

Té una finestra gòtica interessant al costat nord. La casa nova (de tres plantes) és de 

caràcter residencial, tancada per un mur senyorial de pedra i ferro i envoltada d’un 

agradable jardí. Al portal sud de hi ha una dovella amb l’inscripció “J. 1891 E.” Al costat 

de llevant de la casa hi ha adossada una capella dedicada a la Sagrada Família, amb un 

portal d’arc adovellat datat al 1816. 

La masia Puigdefàbregues és a peu de la carretera de la Fullaca, poc abans que s’acabi 

la carretera nova i comenci la vella (al pont sobre la Riera Major de Viladrau). Les 

primeres notícies que es tenen de la casa son del segle XVIII. Fins als anys 70 estava 

dedicada a les tasques de pagès, però actualment és una casa de colònies anomenada 

“Teresa Espona” administrada per la fundació Pere Tarrés. El puig de Fàbregues 

(749m.) que dóna nom al mas és, junt amb el puig l’Agulla (810m.) el límit nord del 

municipi. 
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Font de la Fageda Maragda, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.819427, 2.393285 

Creada a la tardor 2012 i definida poèticament pel seu constructor com “Enmig de la 

cúpula maragda, en els corriols perduts en el faldar del Matagalls, s' escola la Font de 

la Fageda Maragda, aigua portada fins la mina, que la portarà fins el poble...de 

Viladrau”. 

En encara no 400 metres hi ha tres fonts seguides: la font dels Faigs Bessons, la font 

del Silenci i la font de la Fageda Maragda. Les tres es troben al camí d’explotació 

forestal que prové de la font de Felip Graugés i que, travessant els sots que baixen de 

Matagalls i les Tres Maries, ens porta fins al Pujol de Muntanya. 

La Font de la Fageda Maragda és molt propera al Torrent de Coll Pregon. Es situada uns 

cinc metres per sota el camí, i des de dalt la pista es difícil d’apreciar, tot i que em 

deixat un rètol marcat al camí per no passar de llarg.  

La fageda és un bosc típic de l'estatge montà que s'estén per tot Europa, des del sud-

est de Noruega fins al Mar Negre i pel sud a les muntanyes de Grècia i Sicília. Als Països 

Catalans el trobem als Pirineus, i a les muntanyes d’interior d’entre 500 fins a quasi 

2.000m, sobretot a les contrades de clima oceànic i humit. Al País Valencià es troben 

les fagedes més meridionals d'Europa. 
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Font del Faig, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.850283, 2.392819 

Al nord del poble, a la zona residencial del Prat de l’Orella, s’aixeca aquesta font en mig 

una placeta amb gespa on els nens aprofiten per fer tombarelles alegrament. La font 

fou aixecada al 2007 amb motiu de la Festa de l’Arbre, sota d’un jove faig que li donava 

nom, tot i que des de 2010 (quan el faig va morir) hi ha una noguera plantada. L’aixeta 

de la font surt d’una travessa de fusta clavada verticalment al terreny. 

La placeta on està situada la Font del Faig està annexa al Passeig de les Delícies, un 

passeig que va del carrer Prat de l’Orella a la carretera Gi-520, i seguint per la seva 

vorera, fins a la Font de les Delícies. Des de l’actual carrer del Prat de l’Orella s’inicia 

l’antic camí del Prat de l’Orella, una variant del camí Vell d’Espinelves (segons el 

document “Inventari de Camins de Viladrau”) i també el camí de les Cors. 

El faig (Fagus sylvatica) és un arbre gran i corpulent de la família fagaceae. 

Etimològicament, fagus deriva del grec i significa "per menjar" en clara referència a les 

llavors comestibles, avui desconegudes amb aquesta finalitat. 
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Font dels Faigs Bessons, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.817203, 2.398368 

Aquesta font apareguda per primer cop al 2012 és situada al mateix camí on és la font 

de Felip Graugés, 700m. més enllà seguint aquesta pista i poc després de creuar el Sot 

de la Font de Llops. Des del camí, quan veieu uns faigs bessons (que li donen nom) cal 

baixar uns pocs metres per gaudir d’aquesta deu d’aigua. Entre el munt de rocs, una 

pedra porta el nom de la font pintat de color blau. 

Per facilitar la baixada, el creador de la font (en Xavier Burcet) va crear una mena de 

graons que us portaran fins a ella, tot i en el moment de fer aquesta fitxa l’entorn esta 

molt desmuntat. Cal anar una mica en compte perquè des de dalt costa una mica 

d’apreciar. Sota de la font hi ha una mina, sempre coberta pel fullam de la fageda, per 

on habitualment s’escola aigua sot a baix. 
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Font de Faustí Illa, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.85004, 2.38432 

La font original va ser inaugurada al 1999 en motiu del 50è Aplec del Matagalls i era 

dedicada al pare Faustí Illa i Sàlvia, claretià impulsor dels Aplecs al Matagalls. El primer 

Aplec (de 1950) fou per celebrar la canonització del pare Claret. 

La situació original de la font era tot just darrera de l’Espai Montseny (abans  Centre 

Cultural Europeu de la Natura  -CCEN-), en el que era la barbacoa del antic Park Hotel. 

L’aixeta i la pica estaven on anava la brasa. En motiu de la construcció de la nova 

escola “Els Castanyers” al inici de 2011 la font i el seu entorn foren derruïts, i el 

bosquet del darrera del  Park Hotel talat. 

El 13 de juliol de 2014 (amb motiu del 65è Aplec de Matagalls) es va inaugurar la font 

parcialment reconstruïda a l’actual emplaçament, al corriol entre la plaça Marià 

Manent i la piscina.  

Per a la reconstrucció de la Font del pare Faustí Illa es va emprar la mateixa pedra de la 

font original, que s’havia guardat numerada quan va ser desmuntada. L’actual font 

també té dos petits bancs a banda i banda i una volta que protegeix la làpida 

primigènia. S’hi ha afegit una placa metàl·lica amb la inscripció “recuperada per 

l’Ajuntament de Viladrau en el 65è Aplec de Matagalls” 

El pare Faustí Illa va néixer a Bellvís el 6 d’abril de 1909. Va esmerçar la seva vida en la 

tasca educativa de la joventut, preocupat de trobar llocs de treball als qui acabaven la 

carrera. Tenia organitzat un gabinet d’assessorament jurídic i professional per facilitar 

als mestres el coneixement de les noves lleis i normatives que els afectaven. Durant 

molts anys es va moure en l’àmbit de la sanitat organitzant cursos d’estiu per a 

professionals de la sanitat per tal de posar-los al corrent de les noves tecnologies. 
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Font de Felip Graugés, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.821438, 2.403321 

Font catalogada amb el nº 17/18/274 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural del Montseny” de la Diputació de Barcelona. Erròniament anomenada dels 

Cortils, donada la proximitat a aquesta antiga font avui en dia molt amagada, situada al 

fons del sot. En F. Tolosa creu que l’aigua prové d’un biot que antigament era 

anomenada Font de Coll de Joan o Font de Mars. 

A 95 minuts de la Plaça Major, la font és situada prop del Coll de Joan, camí de 

Matagalls, al peu de l'esberlat pic de Roca Llancers. Podem arribar pel camí planer que 

surt a uns 400 metres de Bordoriol a la dreta de la ruta de pujada al Matagalls i que 

passa per la font de l’Atlàntida. I també des d’un corriol que baixa en molta pendent 

des de Coll de Joan. La font és a peu de camí, però un pel amagada per la vegetació 

crescuda al voltant. Fou patrocinada al 1973 per Angel Rabat i Graugés, i tenia que ser 

un homenatge en vida al poeta però, malauradament, Felip Graugés morí tres dies 

abans de la inauguració oficial. 

Dedicada a Felip Graugés (1898-1973) poeta de Santa Maria de l’Estany i Viladrau, gran 

amic de Jaume Bofill i Mates. El pedró conté el seu poema “Camins del Montseny”: 

El teu Montseny voldria resseguir 

muntanya de cor gestes coronada 

atent al aspre joia del camí 

i al vol d’una perdiu o una becada. 

 

Veuria d’Arimells casc i Molí 

Dels rasos de Liost l’herba colonada 

I Sant Marçal des que es turons veí 

I Santa Fe que és una vall generosa. 
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Font del Ferro, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8404, 2.4007 

Font catalogada amb el nº 17/16/272 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural del Montseny” de la Diputació de Barcelona. 

A 5 minuts de la font de les Paitides. Font d’aigua ferruginosa. Les pedres dels voltants 

es cobreixen d'un rovellat rogenc. La tradició popular la fa bona per a la vista, i així es 

recull per algun experts en ciències biològiques, com el Doctor David Bonilla, que al 

1993 afirma que: ”se’l sol atribuir propietats benèfiques  per a la funció renal i fins i tot 

per a la vista”  

La llegenda diu que el ferro el recull de les arrels de “l'herba del ferro”. Aquesta herba, 

segons la tradició, és l'única planta capaç de tallar el ferro i només la coneixen els 

pigots. La manera d'aconseguir-la és tapant amb una xarxa metàl·lica el forat del niu 

del pigot. L'ocell anirà a recollir-ne per tallar la xarxa i entrar a casa seva i, quan la deixi 

caure, serà el moment de recollir-la i guardar-la, ja que si toca al terra, l'home no 

podrà tornar a reconèixer-la. Un pedró amb una poesia de Maria Antònia Salvà parla 

de la flor: 

Flor que creix per tota banda 

Amb record d’aigua o de plor 

Jo vull fer-ne la garlanda. 
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Font del Ferro de la Sala, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.840848, 2.363018 

La font del Ferro de la Sala es localitza baixant pel corriol que porta de la pista de Can 

Gat a La Sala. Just al creuar un regueró d’aigua que travessa el camí, a 10m. aigües 

amunt es troba la font. La veta ferruginosa sembla que es va perdre fa molt de temps, 

però tot i que ara l’aigua no es de ferro és prou bona en l’excursió cap a la Sala, casa 

natal d’en Serrallonga. 

Cap al 2007 els tècnics del Parc van localitzar la font que era perduda i la van 

desenterrar, però amb el temps es va tornar a perdre. Al juliol 2012 els amics de les 

Fonts de Viladrau hem aconseguit de netejar tot el voltant, buidar la canal de sortida i 

desembussar el broc. 

La font es ubicada just a tocar la Roureda de Can Gat, que  s’estén des dels anomenats 

Plans de Baix fins a la Vinya de la Sala. La roureda és rica en espècies vegetals en el 

sotabosc ja que hi penetra molta llum durant l’hivern i s'hi fa un humus molt ric. 

L’aigua de la font del Ferro de la Sala degoteja d’un broc encastat a una paret de pedra 

a poca distància del terra. Entre això, i que el lloc és molt pla, sempre sol haver-hi 

molta aigua empantanegada. A partir d’aquest estiu 2016 hi ha un rètol indicatiu a peu 

de camí perquè sabeu on és la font del Ferro de la Sala. 
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Font de Fontanelles, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.850729, 2.364852 

Situada per sobre del antic camí carreter de Viladrau a Vic,  a 200m. de la Font de les 

Ametistes en direcció Barcelona hi ha una pista mig perduda que puja cap a Puig 

Cornador i, en 5 minuts, trobem un petit corriol indicat per una pedra que baixa 20m. 

fins a la font. La font deu ser de la mateixa època que la de les Ametistes, doncs el 

pedró que porta el seu nom és molt similar a aquesta. Hi ha un banc de pedra al costat 

i un altre davant on poder assentar-se de forma recollida i fruir d’aquest ombrívol 

paisatge. 

És un bon paratge per a recollir maduixes i bolets. La paraula Fontanelles significa font 

petita. 

El 5 de juny de 2016, dia de la Natura, un grup de voluntaris i Amics de les Fonts de 

Viladrau vàrem arreglar la Font de Fontanelles, gràcies a la col·laboració de  

l’Associació Excursionista kd 1/2 hora, Vincles Fundació i  l’ajuntament de Viladrau. El 

catedràtic Martí Boada va apadrinar l’arranjament de la Font de Fontanelles, i li va 

dedicar un savi escrit que podeu veure a la placa corresponent: 

Des d’aquesta font volem convidar-vos 

a caminar per un mon d’aprenentatges 

infinits d’una natura rica, diversa 

i complexa, que ens regala amb escreix 

el que nosaltres li arrabassem. 
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Font Freda, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.806720, 2.376973 

El conjunt de la Font Freda i la Font de la Rosa també apareixen denominades com 

Fonts del Collet dels Llops, i foren restaurades al 2005 amb el suport de l’Ajuntament 

de Tona. La Font Freda és dedicada al filòsof Balmes, i patrocinada per la Vila de Tona 

al 1970. És situada a la capçalera del torrent de Rentadors, prop del Collet de Llops. Si 

pugem al Matagalls pel GR 5.2 des de Collformic, 600 metres abans del cim trobarem 

aquest conjunt de dues fonts. 

La font esta feta a partir d’un mur de pedra escantonada que forma un banc a banda i 

banda. El broc és un llibre obert de ferro (que conté una poesia escrita) amb una 

ploma a sobre. Al mur hi ha les inscripcions i un poema de Verdaguer sobre plafons de 

fusta dedicat a la mort de Balmes: 

...Ah! Si volant a la glòria 

pogués posar-me en ton cim 

per dir-li adéu a ma terra 

la terra que tan ami!... 

 

Segons Ferran Tolosa, els tonencs li posaren el nom de Font Freda perquè l’any que es 

va restaurar se celebrava el centenari de la mort del pare Claret, ocorreguda a França a 

la badia cistercenca de Fontfroide. 
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Font Fresca, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.860766, 2.352464 

Situada 400m. després de la cruïlla de Masvidal seguint la carretera de la Fullaca (en 

direcció al Eix Transversal, C-25) just a 15m. del senyal de velocitat màxima de 60 Km/h 

baixa un corriol molt amagat que ens porta en 25m. al costat dret de la riera Major de 

Viladrau, on es troba aquesta petita font, que sols és un broc de ferro on ara no hi raja 

aigua, ja que s’esmicola per tota la paret. La font era arranjada periòdicament pel peó 

que s’encarregava del manteniment de l’antiga carretera, desapareguda ara fa més de 

vint anys, com ell. 

L’estudiós viladrauenc Ferran Tolosa a més d’aquesta font Fresca de la carretera de la 

Fullaca també cita una altra Font Fresca a pocs metres del Vilar del Bosc, especificant 

que ara és entubada per a regadiu, tot i que nosaltres no n’hem sabut trobar mes 

informació. 
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Font dels Garriguencs, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8080, 2.3591 

Situada 100 metres més amunt de la font de Mossèn Cinto Verdaguer, sota un solitari 

faig. Construïda al 1967, en cada una de les dues parets oposades de pedra, hi ha un 

broc i una dedicatòria. La que mira torrent amunt és dedicada a l’ermità de Samalús 

(mossèn Ramon Garriga, trobador) amb un poema seu: 

Beneïu d’eixes contrades 

les collites i ramats 

les fonts d’aigües regalades 

els conreus, els boscos i prats. 

 

I la que mira torrent avall al primer escalador de l’Aneto, i promotor de l’excursionisme 

català, Mossèn Jaume Oliveras. Sobre de la font hi ha una creu de ferro indicant les 

quatre direccions principals i les seves destinacions. 
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Font Generosa, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.815101, 2.392083 

Per anar a aquesta font (i a les de l’Amistat, dels Vells Amics i del Vell Castanyer) cal 

anar primer fins a la Font de Llops, i passats 500m. baixar per la pista forestal en 

direcció al Pujol de Muntanya. A uns 150m., just al creuar el torrent de Coll Pregon 

arranjat, hi ha aquesta font bastida al 2009 per en Xavier Burcet (avet_blau). De la font 

raja una generosa i gelada aigua que podem provar amb la tassa que moltes vegades 

trobem a tocar de la font. 

És una simple font boscana feta de pedres, llims i un tub de plàstic, sense cap pedró ni 

poesia associada, més enllà d’una pedra grossa propera que porta el nom de la font.  
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Font de la Germana Josefa, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.847277, 2.388820 

Abans de la seva reconstrucció era anomenada Font de la Rectoria. Situada al inici del 

carrer  Rectoria,  aquesta  font  és  un  homenatge  de  1979  a  la  Germana  Josefa 

(Delarmina Díaz  i Díaz) de les Dominiques de la Anunciata, que va dedicar més de 50 

anys  de  la  seva  vida  a  l’ensenyament  de molts  viladrauencs.  Un  poema  honora  a  la 

Germana: 

La teva vida senzilla 

n’és tot un pou de saviesa 

I el teu esguard bondadós 

un mirall de transparència! 

 

Des  de  la  tardor  2014  (tot  i  que  la  data  posa  setembre  2013)  hi  ha  una  placa  en 

homenatge al seu record de la Germana Josefa: “Qui és recordat mai no mort” (sic) amb 

les dates del naixement i mort de la germana. 

Cal obrir  la font amb una aixeta que és dins d’un forat del mur de granit vermell a la 

dreta  del  pedró  commemoratiu  (més  d’un  s’ha  quedat  sense  aigua  per  no  trobar 

l’aixeta!). A la dreta de la font hi ha un banc i a l’esquerre un petit parterre de flors. 

Molt a prop de  la Font de  la Germana Josefa hi ha  l’església de Sant Martí  (patró de 

Viladrau). La primera construcció de la que hi ha constància històrica fou al 989, però 

no  en  resta  res  d’aquesta  primitiva  edificació.  Al  1082  és  renovada  completament  i 

consagrada de nou per Berenguer  Sunifred de  Lluçà,  del  que podem apreciar  la  nau 

central actual. Fou reedificada al XVII sobre l’antic temple romànic, del que sols resten 

dos arcs del segle XII de  l’antic atri. La  façana barroca construïda  l’any 1769 conté  la 

imatge de Sant Martí. Tot i no està documentat, alguns historiadors atribueixen l’obra 

del campanar a l’inici del segle XVII, aquest és quadrat a la meitat inferior i octogonal a 

la superior, acabat amb teulada cònica de teules envernissades de colors. El rellotge de 

campanar és un afegit de 1956. 

Aquest  emplaçament  de  l’església  de  Sant  Martí  sembla  l’origen  històric  mes 

versemblant del  poble de Viladrau, malgrat  altres  teories que el  situen una Puigdot, 

altra a Sant Martí Vell (Bachs de l'Estrany) i la fantàstica llegenda del lapidaris romans. 
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Font de Gomara, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.847489, 2.409725 

O de Gomares segons el plànol de l’Alpina. A 45 minuts de la Plaça Major. Si pugem per 

la carretera en direcció Espinelves, trobarem el Coll de Gomara (889m. altitud). 

Agafem la carretera de Sant Marçal, i en seguida hi ha un caminet de terra a ma 

esquerra que porta fins a la Granja d’en Pic. 100m. més enllà de l’inici del camí, 

trencarem per un corriol a l’esquerra que baixa dret per la muntanya entre esbarzers i 

ortigues més altes que nosaltres. A 250m. aproximadament, després de passar per 

sota la línia elèctrica, podrem gaudir d’aquesta font, dedicada al 1991, pels amics del 

Aplec de Matagalls, al doctor Antoni Ariet i Barberís (1872-1951), alcalde de Viladrau 

durant 14 anys i metge del poble durant 55; autor de l’obra “Topografia mèdica de 

Viladrau”, premiada al 1913 per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, 

i publicada al 1915. 

Al pedró de la font hi ha escrit el següent lema de Francisco de Febrer: 

¿No l’heu vist, per vostra ditxa, 

el poblet de Viladrau, 

humil entre les arbredes 

de frondosa i gerda vall? 

 

El 12 de juliol de 2015, en motiu del 66è Aplec del Matagalls, es van inaugurar les 

millores portades a terme a la Font de Gomara, que han consistit en la senyalització de 

la font, l’esbrossada del corriol d’accés, el repintat de les lletres del pedró i la neteja de 

tot l’entorn, sobretot la retirada del gran arbre caigut que barrava el pas fins al broc. El 

pare Ramon Caralt ha recordat l’acte de benedicció de la font de l’any 1991, en Àngel 

Rabat ha glossat la figura del Dr. Ariet, i els nens del casal d’estiu de Viladrau han llegit 

poemes de Francesc de Febrer. 
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Font de la Guineu, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.874708, 2.338508 

També anomenada Font de Villaret. Aquesta és l’única font que raja que hi ha a la 

urbanització “La Guineu” (o “Les Guilleries”). Cal anar per la carretera de la Fullaca, i 

poc després de passar el pont sobre la Riera Major trobarem un desviament a la dreta 

que en menys de 2 km ens porta a aquest veïnat de Viladrau. Un cop aquí, cal buscar 

l’embassament, al final del carrer de la font de Villaret, seguir un camí de carro que 

voreja l’embassament i al final, un fresc corriol que en 60 passes ens portarà a la font. 

El lloc rep el nom de Sabaters, vora el sot del torrent. 190 minuts caminant des de la 

Plaça Major pels que no vulguin agafar el cotxe. Els dos brocs de la font son protegits 

per una enorme roca que per moments sembla que és a punt de caure. 

Al 2005 la empresa “Interlands” va presentar un Pla Parcial Urbanístic del sector Les 

Guilleries que desenvolupava les Normes Subsidiàries de planejament de Viladrau. El 

pla suposava la urbanització d’uns 240.000m2 dels que poc més de 66.000m2 eren 

edificables. Més de deu anys després tot són edificacions abandonades, i el vell 

embassament de La Guineu continua allà tranquil, igual com la font. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de l’Heura, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.838724, 2.362603 

Font situada prop de La Sala (casa d’en Serrallonga). A 60 minuts de la Plaça Major. 

Suposem que l’antiga Font de l’Heura (ja citada pel doctor Ariet a la seva "Topografia 

mèdica de Viladrau") és la mina que ara es pot apreciar pujant el torrent de 

Montcaluell (aigües amunt es diu Torrent de l’Erola), uns 200 metres pujant a ma 

esquerre. 

La Sala és una Casa Forta que sembla enquadrada per les carenes del serrat de l’Oriol i 

de Sant Segimon, i que s’assenta sobre un pujol excavat per la Riera de l’Erola i el 

Torrent de Rentadors. Tot i que els primers documents sobre el casal daten del 1356, 

se suposa el seu origen uns segles abans, quan ja era conegut el mateix nom de Sala. 

La part més antiga de la construcció correspon al segle XIV, moment en que va ser 

fortificada i transformada en Domus amb una muralla de tanca i una torre de guaita. El 

cos central cal datar-lo al segle XVII. 
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Font de l’Horta, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.855242, 2.340430 

Font situada prop d’Espinzella, darrera la casa, a una camps que tradicionalment 

havien estat l’horta d’aquest mas. Havia quedat en molt mal estat, remoguda pels 

senglars i coberta de bardisses però durant la tardor del 2012 va ser restaurada per la 

gent d’Espinzella. 

Espinzella és una vil.la rural datada al 966 amb el nom de “Spinosella”. Al 1180 fou 

fortificada i si construeix la primera capella dedicada a Sant Miquel. Al 1396 la família 

Vilademany amplia al casal, i una altra vegada a mitjan segle XV. Al final del segle XIX 

es construeix una nova residència a la part baixa del conjunt. A la capella de Sant 

Miquel (adossada a la porta d’entrada del casal gòtic) dedicada primigèniament a Sant 

Miquel Arcàngel s’hi venera des del segle XIX Sant Miquel dels Sants, patró de Vic, que 

s’aturà a pregar en el seu camí cap al Montseny a fer-hi penitència. La llegenda popular 

diu que en nits de fetilleria sortia el famós Cavaller Blanc d’Espinzella. 

A Espinzella s’hi diferencien tres conjunts arquitectònics: la part més primitiva 

corresponent a la Capella i a les muralles baixes (s. XII), la construcció gòtica de la part 

de tramuntana (s. XIV i XV), i els elements neoromànics (s. XIX i principi XX). 
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Font de l’Hostal de la Glòria, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.846278, 2.393908 

La Font de l’Hostal de la Glòria esta situada al fons dels jardins d’aquest històric hostal, 

una mica per sobre de la piscina. Tot i que porta retolat el nom de Font de Can Jep 

Sabater és una errada que us pot confondre de la veritable font amb aquest nom, que 

es va erigir al 2003 amb motiu del 54è aplec de Matagalls per commemorar el 75 

aniversari del famós Hostal de la Glòria a les primeres feixes de la Arborètum de 

Viladrau. 

Sobre el garatge de l’Hostal de la Glòria, al 1940 es muntà un porxo amb troncs 

d’acàcia i sostre de bruc on se celebraven les revetlles i festes socials dels estiuejants, 

fins que al 1962 es varen construir al mateix lloc els actuals menjadors. Diuen que a les 

nits d’estiu dels anys cinquanta, veïns del poble anaven a la Font de Miquel per 

escoltar les melodies que provenien de l’Hostal i ballar  ala llum dels estels. 

L’aixeta de la font està enclavada a un pedró de granit vertical, amb un  pica al terra 

que recull l’aigua i la condueix cap al sot provinent de l’avinguda Montserrat. Davant hi 

ha una gran pedra a mode de taula i dues d’altres roques planes per poder asseure’s. 

La font està en un indret humit, rodejat de falgueres. La falguera es defineix com una 

planta vascular que no produeix llavors, sinó que es reprodueix per espores. Hi ha 

classificades unes vint mil espècies de plantes de la divisió Pteridophyta, on estarien 

enquadrades les falgueres. Moltes espècies de falgueres són tòxiques, especialment 

les del gènere Lygodium, que creixen principalment en zones temperades d'Àsia i 

Nord-Amèrica, no pas al Montseny! 

L’hostal pren el nom del famós poema dramàtic de Josep Maria de Sagarra “L'hostal de 

la Glòria”, estrenat al teatre Romea de Barcelona el 7 d'octubre de 1931. El tema 

d'aquesta obra és la traïció d'una germana, amb dosi d’infidelitat, mentides i enveja, 

tot i que al final la Glòria acaba superant-ho gràcies a la seva paciència i valentia. 
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Font de l’Isard, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.842218, 2.352811 

Pujant la castanyeda d’en Sala, a 80 minuts des de la Plaça Major. Just després de 

trobar la font de Pescadors hi ha una pista que puja muntanya amunt cap al turó de la 

Castanyera. En 5 minuts, i a una corba molt tancada, s’origina un corriol que s’endinsa 

a la muntanya fins a l’entronc del Sot dels Joncs amb el Sot Mal. Allà és on situa la font 

el plànol de l’Alpina, tot i que és més amunt; millor resseguir el Sot Mal des del camí de 

pujada i abordar el sot al següent entrador de la pista. 

La font és dins d’una petita capelleta de totxana amb volta de canó també de totxo, tot 

i que en aquests moments una part és trencada. El broc és un petit foradet a la pedra 

davantera, molt prop de terra. Dins de la capelleta hi ha restes de subjeccions 

metàl·liques, que potser contenia un rètol indicatiu la font? 

L'isard (Rupicapra rupicapra) és un bòvid tipus cabra salvatge, originari del centre i sud 

d'Europa i Àsia Menor. Actualment és present als Càrpats, Alps, Caucas i certes zones 

muntanyenques dels Balcans, Eslovàquia, Turquia, Itàlia, el Pirineu català i francès, i 

nord de la península Ibèrica. Antigament sembla que hi havia isards al Montseny, per 

això no és d’estranyar el nom d’aquesta font, tot i que ara sols hi ha cabirols. Per altre 

banda, als hilariencs (de sant Hilari Sacalm) popularment se’ls anomena isards, i si hi 

havia isards a la Guilleries segur que a Viladrau també. I si el que va construir la font 

fos un bosquerol de Sant Hilari i el nom respongués al gentilici del seu constructor? 
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Font Jacinta, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.848317, 2.391460 

Situada a la confluència del carrer Arbúcies amb el passeig de la Pietat, aquesta senzilla 

font és sorprenentment desconeguda malgrat la seva estratègica situació. Rep el nom 

de la senyora Jacinta Sala, esposa del mecenes (Joan Albareda) que la va fer edificar al 

1968. 

La font té el mèrit de resoldre urbanísticament una trobada difícil de carrers, al retirar-

se lleugerament i crear un petit espai semicircular. El desnivell entre les dues voreres 

es solucionat mitjançant sis esglaons que giren al voltant d’aquest espai. La font es 

coronada per una capelleta de granit on antigament hi havia un sant Jordi, que algú li 

va agradar tant que se’l va emportar cap a casa. Durant molt de temps la capelleta va 

restar buida, fins que al juliol 2015 li van col·locar un sant Francesc d’Assis que estava 

mig oblidat dins d’una capsa a les golfes de l’Ajuntament. 

La Font Jacinta va permetre tornar a beure aigua al capdamunt del carrer Arbúcies 

quan la font de Can Gangic (que estava situada al nº32 d’aquest carrer) va 

desaparèixer. 
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Font del Lledoner, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.837964, 2.395209 

També anomenada Font dels Tres Nois segons diferents autors. Situada al camí que 

porta de La Vila a Mas el Martí, encara no a 50 metres del primer. Cal pujar la feixa de 

sobre el camí per poder trobar la mina original de la font, ara tancada per una porta de 

fusta molt deteriorada. Al hivern i primavera l’aigua surt en grans quantitats per sota la 

porta i genera reguerots al camí. Un pel baix de la mina hi ha un immens lledoner amb 

algunes estructures que podrien ser vestigis de la font perduda. 

Respecte al nom de Font dels Tres Nois, hi ha diferents versions del seu origen. Per F. 

Tolosa, els “tres nois” eren parents d’un treballador de La Vila. Altres interpreten que 

el nom podria recollir la llegenda dels tres germans hispanoromans (Vicenç, Sabina i 

Cristeta) que van morir màrtirs al començament del segle IV, venerats com a sants per 

l'església catòlica. 

El lledoner (Celtis australis) és un arbre originari del sud d'Europa, oest d'Àsia i nord 

d'Àfrica. Pot viure entre 500 i 600 anys en tot tipus de terreny. A més de la utilització 

com a arbre ornamental, el lledoner s'ha utilitzat tradicionalment per fer eines 

agrícoles com forques, etc... aprofitant la seva flexibilitat i duració. També se n'obtenia 

llenya i carbó, per això es troba freqüentment a prop de les masies. El Lledoner té 

propietats medicinals com aliment astringent, lenitiu, antidiarreic i estomacal. Les 

arrels s'havien utilitzat per extreure un colorant groc per tenyir la seda. Els seus fruïts, 

els lledons, són dolços i comestibles. Es poden menjar tal com són, però l'ús més 

freqüent és per fer melmelada de lledó. 
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Font de Llops, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.815278, 2.399741 

Situada  en  una  densa  fageda  a  95  minuts  a  un  bon  ritme  caminat  des  de  la  Plaça 

Major, a sols 20 minuts de camí planer de coll de Joan, seguint  el camí de la dreta (que 

no té cap cadena). La font rep el nom pels últims  llops (dues femelles  i  tres mascles) 

abatuts al Montseny a finals del segle XIX. Fou patrocinada per Angel Rabat i Graugés i 

l'Associació d'Amics del Montseny l’any 1986. 

Durant  la  segona meitat del  segle XIX a Catalunya el  llop  fou perseguit  fins a  la  seva 

pràctica extinció. Els últims llops de caçats a Catalunya foren a Mont‐ral l'any 1875, al 

Matarranya a principis de segle XX, i a la Terra Alta se'n capturà un exemplar el 1935. 

Al 1999 reapareix el llop a la Catalunya Nord. Al 2004 es fa pública la presència del llop 

al Parc Natural del Cadí‐Moixeró, i el 2008 a la Cerdanya. Al 2011 s’observen llops més 

al sud a la zona de Castellterçol, al Moianès, i es produeixen atacs a alguns ramats. Per 

ara, sembla que al Montseny encara no hi ha llops.  

Quan passeu per coll de Joan mireu l’esplèndida vista: a l'esquerra, la vall d'Arbúcies, 

les Agudes i el Turó de l'Home. A la dreta  la vall de Viladrau, al fons  la plana de Vic  i 

quasi  davant  l'imponent  Matagalls.  Darrere,  les  cingleres  del  Collsacabra  amb  els 

Pirineus  al  fons.  En  aquest  coll  hi  ha  un  oratori,  construït  al  1976,  dedicat  pels 

pessebristes de Vic i Viladrau a Sant Francesc d’Assís. 

La imatge original de Sant Francesc d’Assís al oratori de Coll de Joan era proporcional a 

la  seva capelleta de pedra  i  coberta de pissarra, però va ser malmesa. Ara hi ha una 

altre  imatge  del  sant  fundador  de  l’orde  franciscà  i  de  les  Germanes  Clarisses,  però 

molt més petita.  

La Font de Llops és dedicada al primer centenari del poema “Canigó”, que és un llibre 

èpic  de  1886  escrit  per  Jacint  Verdaguer  i  constitueix  un  dels  poemes  clau  de  la 

Renaixença catalana. L’obra conté una descripció geogràfica dels Pirineus catalans i es 

desenvolupa a través de la figura mítica del Comte Tallaferro, valent i ferotge lluitador 

del segle XI contra els sarraïns (basat en el personatge històric Bernat Tallaferro). 

Segons prospeccions dels geobiòlegs Jordi Pascual i Jordi Matamoros, l’aigua de la font 

té una energia de 18.000 uB, mentre a l’entorn és de 10.000 uB. 
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Font dels Manlleuencs, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.809638, 2.359695 

Font de 1966, patrocinada per Apleguistes de Manlleu, que és dedicada al bisbe 

Aguilar i al poeta J. Puntí, manlleuencs. Situada 100 metres per sobre de la cruïlla del 

Sot de les Estelles amb el camí de Sant Segimon, a 175 minuts caminat des de la Plaça 

Major. Cal remuntar pel marge dret del sot de la Fagetona i creuar-lo per un petitó 

pont de pedra que hi ha davant de la font. Just darrera del conjunt monumental fet de 

granit vermell hi ha dos magnífics bedolls (estranys a aquestes contrades). El broc son 

dues mans que aboquen l’aigua de la font a la nostra cantimplora. Al 2001 s’hi afegí 

una petita placa dedicada a Francesc d’A. Pujol (gran amic dels Aplecs i dissenyador de 

la font) amb la poesia d’en Joaquim Sala que diu: 

Sempre que vulguis, 

seu, Caminant, descansa: 

que en mi, hi ha sempre, 

per al camí, llum i aigua, 

per al repòs, paraules. 

 

Si no volem venir caminant des de Sant Segimon, es pot deixar el cotxe a Collformic i 

pujar pel camí de Matagalls, el GR 5.2, i a 600m. trencar a la dreta per agafar el camí 

de Sant Segimon (coincident amb el Meridià Verd). El camí ronda el turó d’en Besa i 

ens porta fins el torrent de Rentadors. Seguint més amunt podem trobar la font de la 

Sardana i la font Clareta. 
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Font de Marcos Redondo, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.847347, 2.393079 

Marcos Redondo (1893-1976) fou un reconegut baríton, que estiuejà a Viladrau des de 

1927, primer a Ca la Rita, i després a la casa d’estil basc que encara hi ha a l’avinguda 

que porta el seu nom. 

La font és trobava situada dels jardins històrics de l’antiga torre d’estiueig. Actualment 

la font encara es troba en el lloc original, però ara pertany als jardí d’una finca 

particular segregada del gran casal, amb accés des del passeig Sant Jordi nº6. La font es 

troba dins un nínxol de pedra precedit per una pèrgola de plantes enfiladisses que 

donen al lloc un aire romànic, original des de la seva construcció. La família propietària 

descendents de Marcos Redondo afirma que la font i la seva mina d’aigua rajava en 

gran abundància aigua fresca que servia tant de reg com per beure cada dia.  

Dins del nínxol hi trobem la mina pròpiament dita, ben treballada en granit, amb 

portelles de ferro colat. El broc de la font representa el cap d’una bèstia alada, i aboca 

la seva aigua a una pica de granit. Cal destacar que sobre la font, presideix el nínxol el 

cap d’un animal, que bé podria ser un xai, o potser un cavall, no ho sabem molt bé. 
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Font de la Mare de Déu de l'Erola, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.84517, 2.3918 

La Font de la Mare de Déu de l’Erola està ubicada a l’Arborètum del Sot dels Vernets. 

L’Arborètum conté una bona mostra d’espècies vegetals pròpies del Montseny, 

d’altres adaptades al massís en les darreres centúries, i una fantàstica col·lecció 

d’herbes remeieres que usaven les famoses bruixes de Viladrau. 

La font és un homenatge a l’antiga font de l’Erola, que estava a 50m. de l’ermita 

dedicada a la patrona de Viladrau, font avui perduda però identificada des de 1881 per 

Ramon Arabia com una de les més fresques del Montseny. 

La Font de la Mare de Déu de l’Erola s’alimenta de la xarxa d’aigua del poble. Segons 

estudis actuals portats a terme per radiestesistes, s’ha detectat que les vetes d’aigua 

que travessen el poble de Viladrau passen per zones altament energètiques que 

creuen algunes línies Hardims i línies Ley. El valor energètic de l’aigua ronda els 

12.500uB (més del doble d’altres zones). 

A l’Arborètum de Viladrau podeu apreciar un espècimen de pollancre propi del 

Montseny, menys espigat que els híbrids que es planten al voral de les rieres. Els 

pollancres són arbres caducifolis del gènere “Populus” que canvien el color del fullam 

abans de la tardor. Tenen fulles amb llargs pecíols que fan que es moguin fàcilment 

amb el vent.  Els pollancres són de molt ràpid creixement (sobretot els híbrids) quan 

tenen suficient aigua disponible, per això es planten en llocs al costat de corrents 

d'aigua. Històricament els pagesos els plantaven quan naixia l’hereu, per poder tallar-

los als 18-20 anys, cobrar la fusta i pagar els diners que permetien estalviar-li d’anar a 

la mili. 

A l’Arborètum també hi ha les plantes remeieres que durant molts segles unes dones 

sàvies van usar per exercir de guaridores i difondre la medicina popular basada en 

aquestes plantes. Però a causa del poder que anaven adquirint van ser condemnades 

per la Inquisició i cremades.... ja que se les considerava unes bruixes. El coneixement 

que tenien de les plantes i la invenció de formules magistrals va fer que molta gent 

veiés les seves pràctiques com màgia, i això va recrear tot tipus de llegenda sobre 

aquestes dones. 
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Font de Mas d’Osor, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.862939, 2.353366 

Antiga font situada al peu de Roques Pastores proper al Mas d’Osor, d’on pren el nom. 

L’actual sortidor d’aigua del mas és una construcció forçada per atraure l’atenció del 

visitant, però que és una font sinó una estructura artificial per cridar la nostra atenció? 

I aquests dos brocs de pedra que aboquen graciosament l’aigua, no ens han captivat 

pas? Qui sap si les seves canals eren les de l’antiga font!  

El Mas d’Osor és un antic mas del segle IX ara reconvertit en luxós restaurant, situat al 

quilòmetre 0,7 de la carretera de la Fullaca, que si accedeix al creuar un pont sobre la 

Riera Major, antigament anomenada Riera d’Osor. Fa un temps el restaurant tenia 

annex un petit golf. 

Mas d’Osor és un casal de planta rectangular amb l’entrada principal orientada a 

migdia que consta de planta baixa i dos pisos. Davant de la façana sud s’hi trobava 

l’antiga era del mas, i a la façana est tres grans contraforts. 
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Font de Masvidal, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.857631, 2.352495 

Font situada annexa al pont de Masvidal, a 55 minuts caminant des de la Plaça Major. 

Si no voleu caminar per la carretera, podeu anar pel bonic camí de la Noguerola fins a 

Coll Cendrós, i al baixar del coll, trobareu la carretera per la que tan sols haureu de 

caminar 400 metres per arribar al pont. 

Per poder-hi accedir cal que passeu pel pont, camineu encara no 100m. i baixeu pel 

camí de la dreta que porta cap al pont de les Cabres, on podreu accedir fins el llit de la 

Riera Major. El paratge de sota el pont és de gran bellesa, ideal per fer-hi un bany en 

ple estiu. Pocs metres aigües amunt podeu contemplar les restes dels estreps d’un 

pont primitiu. La zona és tan ombrívola i humida que moltes vegades el broc de la font 

queda completament cobert per la vegetació. Podeu guiar-vos pel so de l’aigua al 

caure del broc, ja que aquí la Riera Major baixa molt lentament i us permetrà de sentir 

la font. 

Un escrit de 1340 esmenta l’existència de mes de 80 masos a Viladrau, un d’ells 

Masvidal. L’actual mas porxat és situat a la carretera de Barcelona, tot just a la cruïlla 

amb l’inici de la carretera de la Fullaca, presidint amb elegància els camps de cultiu. 

Masvidal és un gran casal documentat ja al 1229. Té una capella situada al costat de 

llevant. Ha sofert diverses reformes, la darrera després de la Guerra Civil, quan van 

cremar una pintura amb motius de la Mare de Déu. Abans l’altar estava situat a 

ponent, però amb les reformes i l’obertura de la porta lateral va permetre posar l’altar 

a l’actual costat de llevant. 
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Font de Matagalls, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8105, 2.3748 

Font catalogada amb el nº 17/19/275 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural del Montseny” de la Diputació de Barcelona. 

Històrica  font  identificada  ja per Artur Osona al  1879 que  la  situa en el  seu primitiu 

emplaçament  i  amb  l’errada  d’altitud  pròpia  dels  estris  de  mesura  del  seu  temps: 

“trepitjant herbas sense cap arbre, se baixa a la Font de Matagalls, á 1690 metros y á 

mitja hora de  la Creu...”1. Abans d’arribar  a  la Creu de Matagalls,  seguint pel  corriol 

que ens porta a l’altre torrentera,  passarem primer per la Font dels Cims. 

Al  1950,  en motiu  del  1er.  Aplec  de Matagalls,  fou  arranjada  inicialment  per Oriola‐

Cortada,  i  posteriorment  restaurada  i  patrocinada  per  Amics  de  l’Aplec  l’any  1982  i 

dedicada a Mossèn Batlle i a Baden Powell. Al 1995 s’hi afegí la dedicatòria de ferro de 

la paret per a Ramon Pareras Pla (1917‐1993) amic dels Aplecs. La font és situada a la 

capçalera  del  Torrent  de Matagalls,  per  sobre  del  Pla  dels  Ginebres,  a  600m.  de  la 

Creu. 

La font és protegida sota una volta de totxo que esdevé un preuat lloc de refugi en cas 

que ens enganxi una tempesta a mig camí. Acompanyant al broc de la font, dos bancs 

de pedra ens conviden a descansar un moment. Si venim des de la Creu heu d’anar en 

compte  doncs  la  construcció  s’obre  camí  avall,  i  les  falgueres  del  voltant  un  poden 

amagar la font. 

El  topònim Matagalls  apareix  esmentat  per  primera  vegada  l’any  1500, mentre  que 

abans la muntanya rebia el nom de “Autora”, nom que va ésser viu popularment fins al 

segle XVII.  

Jacint Verdaguer va escriure el poema La Creu de Catalunya, que es va publicar al 1899 

al llibre “Ayres del Montseny”. La primera estrofa diu: 

Catalans tots, de genollons a terra. 

Mirau allí lo signe de la Creu 

com de la pàtria en la més alta serra 

eixampla avui los braços 

per acostar‐la amb tots sos fills a Déu. 

 

                                                            
1 Pàg. 14.“Excursió a la muntanya de Montseny per un propietari de la Vila de Breda”. Barcelona 1879. Imprenta 

Barcelonesa. 
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Font dels Minyons, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.819444, 2.408611 

Situada a l’inici del Sot de la Baga, que vessa les seves aigües a la riera d’Arbúcies (ja a 

la comarca de la Selva). A 800m. del Coll de Bordoriol en direcció sud, just a la 

carretera de Viladrau a Sant Marçal, tot i que a vegades passa molt desapercebuda per 

tota la vegetació que pràcticament tapa el broc i les lletres pintades de color blanc en 

una de les pedres. De tant en tant algú esbrossa l’entorn i la font trona a ser a la vista. 

L'antiga font dels Minyons va ser destruïda al fer la nova carretera de Sant Marçal; la 

font en la seva configuració actual data de 1980. Tot i la calor que fa a l’estiu encara 

vessa un petit rajolí de fresca aigua. 

La font dels Minyons sorgeix d’una escullera de pedraplè just a tocar la carretera de 

Sant Marçal, pel costat muntanya de la via asfaltada. En aquest tram de carretera 

entre coll de sant Marçal i Bordoriol, el límit dels termes municipals entre Viladrau i 

Arbúcies és l’eix de la carretera; de manera que les fonts que són a la part muntanya 

són del terme de Viladrau, com la de Minyons, i les que estan al costat de l terraplè 

d’Arbúcies, com la de la Beguda. 
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Font de Miquel, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.845815, 2.393422 

Segons Ferran Tolosa antigament també anomenada Font de la Vila (per ser a costat 

del Pujol de la Vila). Sols a 5 minuts de la Plaça Major, al costat del famós Hostal de la 

Glòria. 

La font fou patrocinada per un dels insignes estiuejants que pujaven a Viladrau, de 

nom Miquel, propietari de la casa situada en el nº2 del passeig Ramon Bofill 

anomenada “Pujol del Poble” (o Pujol de la Vila). La família Pujol era propietària del 

“Pujol de Muntanya” i del “Pujol del Poble”. En aquesta darrera mansió podeu veure 

encara una jàssena a la porta principal amb la data 1855 i a banda i banda els noms 

Ygnasi Pujol i Ambros Pujol. 

Si mireu amb atenció la dovella central del arc on esta emmarcada la font, podreu 

entreveure la data de la primera construcció, 1905. Al 1913 el doctor Ariet ens explica 

que la placeta original de la Font de Miquel “és voltada d’arbres i seients, que 

serveixen per a reposar-hi els vianants quan tronen de la passejada i volen beure de 

l’aigua fresca que, com ansa de transparent crestall regalima de l’esquei viu”  

La primitiva font es va millorar al 1937, aprofitant l’ampliació del carretera cap a Sant 

Marçal, i diuen que es va contractar a tota la gent necessitada del poble com a mesura 

d’ajut en temps de penúria.  

La font és a un nínxol soscavat amb un arc de mig punt al mur de pedra amb un senzill 

pedró que tan sols conté el nom de la font i l’any de la construcció en nombres 

romans. El broc és el cap d’un animal fantàstic, que vessa la seva aigua a una gran pica 

a nivell de terra, on els nens poden jugar amb ella. Acompanyant la font hi ha dos 

humits bancs dins del nínxol. La font és la peça més destacada de la gran plaça circular 

quasi centrada al antic camí que puja cap a la Vila i Sant Marçal. Venint del poble ara 

aquest camí rep el nom de carrer Torreventosa, i després de la plaça, el de Passeig de 

Ramón Bofill. D’aquesta plaça també val la pena destacar el banc circular corregut que 

acompanya el mur, i els plataners que donen una agraïda ombra a l’estiu. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

 

Font del Mirador de les Bruixes, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.85059, 2.38072 

El 10 de juliol de 2016 va ser inaugurada la font del Mirador de les Bruixes, en motiu 

del 67è Aplec de Matagalls i dedicada al 20 anys del “Ball de Bruixes”. La font és 

situada al mirador del final del carrer Ariet, que a partir de la instal·lació de la font 

passa a tenir el nom oficial de Mirador de les Bruixes. Des d’aquesta balconada amb 

gespa i font es té una esplèndida vista de les Agudes, coll Sesportadores, coll Pregon, 

Matagalls, les Tres Maries, Sant Segimon, el pla dels Cent Sous i la Muntanya de la Sala 

(d’est a oest). 

La font va ser inaugurada amb presència i parlaments del president de l’Associació 

Amics Aplec de Matagalls, Ramon Caralt; de l’alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu; 

del segon tinent d’alcalde, Josep Rabat; i amb la padrina de la font Maria Serra, que 

llegí un bonic escrit relacionat amb les bruixes de Viladrau. Conclogueren l’acte els 

nens del casal Viu l’Estiu de Viladrau, que recitaren poesies de bruixes i bruixots. 

La font és un gran pedró de forma cilíndrica que recull l’aigua dins el seu propi 

receptacle de forma graciosa i precisa; va ser comprada a un antiquari de Madrid i 

portada fins a Viladrau perfectament protegida per gaudir d’un segona oportunitat al 

Montseny. L’acompanyen 4 bigues de ferro i un plafó d’acer corten, juntament amb un 

banc de pedra i un altre roc al costat. Annex a les bigues de ferro hi havia un plafó que  

indicava el nom de la font, la data de la inauguració, i incorporava el poema de Felip 

Graugés “Nit de Bruixes”: 

Esgarrien les cries de llop i la llocada; 

torben amb crist feréstecs la pau de les afraus; 

entren a dins de les cambres, on hi ha una enamorada, 

i les ruixen de somnis de reis i de palaus 

Esberla la serena l’or d’una clariana: 

els galls canten de dia, repica una campana; 

és perfumada d’alba la Creu de Matagalls. 

 

El dia de Tots Sants de 1617 les bruixes de Viladrau es varen trobar a Sant Segimon per 

fer les seves reunions i beuratges. Entre 1618 i 1622, catorze dones de Viladrau 

acusades de bruixes foren penjades a la Plaça Major del poble. Podeu contemplar el 

“Ball de les Bruixes” que es representa des de 1997 cada nit de Tots Sants a la Plaça 

Major de Viladrau, en record de les catorze bruixes penjades al poble. 
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Font del Mirall del Pujol, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.826684, 2.378644 

En el moment d’escriure aquesta fitxa la font és destruïda. L’obra de la font és original 

de la primavera 2013, i consistia en un  brollador amb dues teules i per pica un tronc 

buidat que servia per abeurador, doncs és molt a prop del Corral del Pujol. Com que no 

tenia cap identificació, a proposta de la poetessa de Seva Carme Aliaga es va batejar 

amb el nom de Font de Mirall de Pujol, que va escriure una poesia en honor d’aquesta 

nova joia montsenyenca: 

Tot pujant des del Pujol 

per la drecera cap el Corral, 

travessant la Martinera 

de Malataup quasi el portal.  

Bonica font que va fent via, 

acumulant aigua abundant 

i en el degoteig de cada dia 

s’omple la pica amb un to suau. 

Aigua fresca i regalada 

poc a poc i tot baixant, 

el seu ressò deixa petjada 

a tant transparent mirall. 

I ses aigües cristal·lines 

que desprenen un xiu xiu 

tot gaudint de la natura 

de la vall se'n van al riu. 

 

A l’hivern 2016, en el procés de la tala de la fageda la font va ser destruïda. 

El Pujol de Muntanya és un casal històric situat a la cota 940, als peus del Turó Gros del 

Pujol. Original del segle XVII, fou reformat en part al 2002. Esta compost per la Casa 

dels Senyors amb pati i galeries orientades a llevant, i a la banda nord masoveria amb 

era i pallissa. Completen el conjunt dos corrals adjunts (no confondre amb el propi 

Corral del Pujol, situat a prop de la cota 1105). 
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Font del Molí Espatllat, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.852522, 2.334519 

La font esta situada a un corriol que porta des de darrera del Molí cap al camí 

d’Espinzella. Actualment sols es pot veure el pedró de la font, ja que ha estat 

canalitzada des de l’actual broc cap al Molí Espatllat. 

El Molí Espatllat pertany a Espinzella, i actualment és un habitatge restaurat amb un 

bonic jardí. De l’antic molí no se’n conversen restes, però seguint el riu de Mules 

amunt podem veure dues presses en desús del primitiu molí que els historiadors 

afirmen que era fariner. Vora el conjunt de hi ha les restes d’un forn de calç. Sembla 

que a la casa també rebia el nom de “L’Hostal de l’Arengada”, ja que feien menjars 

pels que transitaven en carro pel camí Ral que passava per aquí des de Viladrau a 

Taradell i Vic. 
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Font de Molins, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.844166, 2.373716 

En alguns llibres també apareix anomenada com a Font dels Frares. Font situada a 35 

minuts de la Plaça Major, sortint en direcció a l’ermita de l’Erola, després de creuar la 

Riera Major pel pont del Moli de Baix, passem per davant de Mas Molins, amb el seu 

impressionat rellotge de sol presidint l’entrada. Just a l’altre costat hi ha una font d’un 

petit rajolí que s’agraeix molt en l’excursió cap a  l'Erola i Sant Segimon. El broc de la 

font esta a un mur de pedra del camí i vessa la seva aigua en una pica recoberta de 

molsa. 

Mas Molins té un rellotge de sol únic, ja que a més de donar les hores també ens indica 

el mes de l'any. Per això cal mirar sobre quina línia horitzontal cau l’ombra del 

octògon, comptant la primera com a gener. La llegenda del rellotge diu “A solis ortu 

usque ad occasum laudabile nomen domini” (des de la sortida del sol fins a l’ocàs alava 

el nom del Senyor); és una expressió extreta del Salm 112:2. El rellotge va ser construït 

pel pare Joaquim Pericas, foren necessaris més de 6.500 algoritmes per traçar les 

corbes horàries, que s’ajusten a les quatre estacions en diferents colors: verd 

primavera, vermell estiu, groc tardor i negre hivern. 
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Font de Montserrat, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.84723, 2.39178 

Patrocinada per Viladrau i Amics de l’Aplec de Matagalls l’any 1981, dedicada a la 

patrona de Catalunya. La font és situada a la cantonada del carrer Sant Marçal amb el 

passeig de la Pietat. Fou inaugurada pel conseller adjunt a la presidència de la 

Generalitat Miquel Coll i Alentorn. Rega un imponent faig que presideix una coquetona 

placeta amb gespa i un agradable banc corregut. 

En un dels quatre grans monòlits de granit rosa hi ha una placa repujada amb el rostre 

de la moreneta, dos balladors de sardanes i els dos primers versos del poema de 

Verdaguer “L’emigrant”: 

Dolça Catalunya, 

Pàtria del meu cor,  

Quan de tu s’allunya, 

d’enyorança es mor. 

 

La bassa on es recull l’aigua de la font és circular, amb un cilindre al mig perquè els 

més menuts puguin acostar-se a la font sense mullar-se els peus. 

Segons la llegenda, la primera imatge de la Mare de Déu la van trobar uns nens pastors 

dins una cova l'any 880. Quan el bisbe va saber la notícia, va intentar traslladar la 

imatge fins a Manresa, però degut a la impossibilitat de portar a terme això ho va 

interpretar com el desig de la Mare de Déu de romandre al lloc en què se l'havia 

trobat, on va manar que hi construïssin l'ermita de Santa Maria, origen del monestir 

actual. L’actual marededéu és una talla romànica del segle XII de fusta d'àlber. 

Representa la Mare de Déu amb l'infant assegut a la falda, a la mà dreta sosté una 

esfera que simbolitza l'univers; mentre que Jesús té la mà dreta aixecada en senyal de 

beneir, mentre que a l'esquerra hi té una pinya. 
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Font de Mosquits, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.810549, 2.392792 

Dedicada al Mil·lenari de Catalunya. Situada al vessant nord del Matagalls, a 1320m. 

d’altitud. Si baixeu de Matagalls i de Coll Pregon, al arribar al pou de glaç, podeu 

trencar per un corriol que baixa de forma molt pronunciada i en uns 20 minuts 

arribareu a la font. Després podeu continuar pel camí que planeja per una agradable 

fageda fins tornar a la ruta de baixada de Matagalls. 

Fou patrocinada per Angel Rabat i Graugés l’any 1988, en motiu del 39è Aplec de 

Matagalls. Hi ha un pedró commemoratiu amb un poema de Felip Graugés: 

Es posa neu als alts turons; 

el gel les fulles amenaça; 

baixen ramades de tudons 

i arriben vols d’ocells de passa. 

 

La font sempre té un rajar constant i abundós. Al 2011, en motiu del 62è Aplec, fou 

arranjat el broc i els bancs de pedra situats a cada costat per part del Servei de Parc 

Naturals de la Diputació. A la cerimònia de reinauguració els nens del casal “somriu 

l’estiu” van llegir poesies i el pare Josep Maria Codina va beneir la font.  

La Font de Mosquits sorgeix d’un pedraplè que conté la muntanya, d’un gran pendent 

paral·lel al Sot de Collpregon. La primera línia de pedres serveix de banc corregut i la 

segona de respatller. L’aigua del broc es recull en un clot que la condueix entubada fins 

el sot evitant un gran mullader al seu entorn. 
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Font de Mossèn Cinto, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8083, 2.3577 

Font catalogada amb el nº 17/20/276 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural del Montseny” de la Diputació de Barcelona. En alguns llibres es recull amb el 

nom de Font Guimerà. 

Sota el pla de la Barraca, a 175 minuts caminant des de la Plaça Major de Viladrau pel 

camí de Sant Segimon. Font de 1959 dedicada a Mossèn Cinto per la penya 

excursionista Guimerà. La font s’identifica per un pedró vertical de quasi dos metres 

darrera del que hi ha una taula de pedra. Els seus tres brocs aboquen 

desordenadament les seves aigües al torrentet per sota d’un poema de Verdaguer del 

llibre “Roser de tot l’any”escrit en sis rajoles esmaltades preses a la paret de pedra: 

S’estronca el riu si ho fa la fontinyola 

la font de tot amor és la de Déu 

si en nostre pit l’amor de Déu s’escola 

tots los amors s’estronquen en sa veu. 

Es pot deixar el cotxe a Coll Formic i pujar pel camí de Matagalls, el GR 5.2, i a 600m. 

trencar a la dreta per agafar el camí de Sant Segimon (coincident amb el Meridià Verd). 

El camí ronda el turó d’en Besa i ens porta fins el torrent de Rentadors. Si remuntem el 

torrentet just d’abans, 100m amunt trobarem la font de Mossèn Cinto. Seguint 

caminat 200m. més podem trobar la font dels Garriguencs. 

Mossèn Cinto (1845–1902) és un dels més grans poetes català, màxim exponent de la 

Renaixença, qualificat per Torras i Bages com “Príncep dels poetes catalans”. 
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Font de Noc, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.859901, 2.349949 

Prop de la casa del Noc (molí), a 70 minuts caminant de la Plaça Major, poc abans 

d’arribar al restaurant Mas d’Osor, a l’esquerra de la Riera Major mirant aigües avall.  

La font està situada uns cinquanta metres muntanya amunt, just davant de la casa. 

Actualment la font està entubada cap a la casa del Noc, propietat particular. Fins fa 

poques dècades els habitants del Noc anaven cada jornada fins la font amb el càntir 

per agafar l’aigua diària de la llar, perquè abans no hi havia aigua corrent a les cases (i 

eren igual de feliços). 

Noc és segons la Gran Enciclopèdia Catalana: “lloc a la riba d'un riu on aprofitant la 

força hidràulica hom feia moure un batan de maces; també era conegut per molí 

draper”. Al Molí del Noc s'assaonaven pells i nocaven flassades, així com també era 

molí draper i escalaborns de pipa. 

El Molí del Noc és un edifici de planta rectangular de tres pisos amb coberta a dos 

vessants. La seva situació és perpendicular a la Riera Major, amb una planta 

semisoterrada mirant a la riera i l’accés a peu pla per la planta intermèdia amb porta a 

llevant. A la façana sud hi ha una gran finestra vidrada amb arc rebaixat de mig punt. A 

la llinda de la porta del molí hi ha una data de difícil lectura, però si ens fixem bé 

podrem llegir l’any 1848; la casa va ser restaurada 150 anys més tard, al 1998. 
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Font del Noguer, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.839182, 2.389836 

Font que està situada als jardins de Mas Noguer, a la vessant nord de la riera Major, 

vora el camí antic de Viladrau al Pujol de Muntanya. Es tracta d’una font annexa al gran 

casal, amb el seu safareig incorporat. 

Als jardins del mas hi ha plantats des de 1898 arbres monumentals com un avet blau, 

un avet grec, una sequoia roja i l’anomenada “Sequoia del Noguer”, catalogada al 

registre d’Arbres Monumentals Catalunya. 

Les primeres referències del mas Noguer daten del segle XIII. Quan al 1841 es va calar 

foc a l’antiga pallissa, el pare Claret va  aconseguir aturar el foc amb el seu primer 

miracle, en record d’això el 1866 es va reconvertir la pallissa en una capella dedicada a 

la Immaculada Concepció. És un dels masos més importants de Viladrau tant per la 

seva activitat ramadera i agrícola com per la seva vocació cultural. Durant la Guerra 

Civil es varen guardar part dels documents de l’Arxiu General de Catalunya. 
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Font de la Noguera, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.865692, 2.359118 

Font situada a 90 minuts caminant de la Plaça Major. Situada prop de la carretera de la 

Fullaca, 100m. més enllà del camí (barrat amb una cadena) de davant de la casa 

fortificada “La Noguera”, un camí que s’endinsa muntanya endins durant uns cinc 

minuts.  

La font, que data de 1882, fou construïda i mantinguda per la família Brachs, que des 

de fa quatre generacions en té cura. Es tracta d’una senzilla i vella pedra, amb la data 

en baix relleu i una bonica aixeta per on raja l’aigua. Si hi aneu a beure, obriu l’aixeta 

amb compte, sols un quart de volta en permet obrir i tancar, i sobretot no la deixeu 

pas oberta, ja que és la mateixa aigua que arriba a “La Noguera”. 

La Noguera és un conjunt de tres edificacions: la masoveria, la casa senyorial de tres 

plantes (envoltada de jardí) i l’antiga pallissa (ara arranjada com habitatge). La casa 

dels amos i la masoveria estaven protegides per una murada. 
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Font de la Noguerola, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.849735, 2.355253 

També rep el nom de Font de les Hortes. Per anar a aquesta font podem deixar el 

cotxe a l’aparcament del restaurant la Barita, al quilòmetre 4 de la carretera de 

Viladrau a Seva. Pujarem per la carretera 3-4 minuts i tot just davant del Mas La 

Noguerola, baixarem pel trencant de la dreta (hi ha una fita de pedra indicant el camí a 

la Sala) fins creuar la Riera Major. Si girem a la dreta veurem un bonic pont de pedra 

(on fa molt anys diuen que van rodar un espot publicitari) sobre la riera. Però hem de 

continuar recta pel camí cap a la Sala (casa d’en Serrallonga) resseguint a la nostra 

dreta la tanca del camp del Club de Polo Sant Antoni de Viladrau. Voltem per darrera 

de les tanques on els cavalls esperen el seu torn de joc, entrem una mica al camp, i just 

a l’esquerre hi ha un camí que remunta la riera de la Sala durant uns 200m. Trobarem 

una petita presa, i davant un gorg; allà mateix, a l’esquerra hi ha aquesta senzilla font. 

També podem venir caminat pel antic camí carreter de Vic, després de veure la font de 

l’Avi, i la de les Ametistes, arribant tot just al camp de Polo. El pont carreter de la 

Noguerola és un pont d’origen medieval (aprox. del segle XII) ampliat i arranjat pels 

voltants del segle XVIII. Aquí s’ajunten les aigües de la riera de la Sala i de la riera 

Major de Viladrau. 

La noguerola (Pistacia terebinthus) és una espècie de Pistacia nativa del Mediterrani i 

les Illes Canàries, que rep diferents noms: terebint, llampuga, llampuga pudent o arbre 

de trementina. A Xipre fan un pa especial amb els seus fruits, i a l’antiga Grècia era 

molt usada per les seves propietats aromàtiques i medicinals. 
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Font del Noi Gran, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8404, 2.4012 

Font catalogada amb el nº 17/17/273 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural del Montseny” de la Diputació de Barcelona. 

Font bosquerola i ombrívola, situada en un paratge molt agradable. Molt a prop de la 

font del Ferro. Per anar a aquestes dues fonts el recorregut més immediat és pujar pel 

camí de terra que surt de l’inici del pla de Montfalcó, però també podem pujar pel 

corriol que arranca de darrera del casal del Sagrat Cor fins a les cases del veïnat de les 

Paitides. Una altre possibilitat molt més rústica és sortir pel Passeig de Marcos 

Redondo, torçar a l’esquerre el camí de Coll Sespregàries entre alzines, molses i 

falgueres i travessar pel turó dels Sis Avets (que en realitat són 5 cedres centenaris), 

passar per davant de ca l’Herbolari (residència de Jaume Bofill i Salarich, boticari de la 

corona de Ferran VII) on trobarem el camí, ara de baixada cap a les citades fonts. 

Diu una llegenda que hi havia una vegada un nen petit que no tenia  força i sempre 

estava malalt. Un any que hi va haver una gran sequera, els nois del poble anaven a la 

font a buscar aigua, però a ell no li deixaven anar a causa de la seva salut.  Ell, entristit 

per no poder ajudar als altres nens, va començar anar d’amagat a la nit a buscar aigua i 

cada cop que baixava una garrafa en feia un glop. Fins que es va convertir en un noi 

gran i fort que proveïa d’aigua a tot el poble. I des d’aquell moment li van dir la font 

del Noi Gran. 

Al pedró amb el nom de la font, hi ha una poesia de Carles Riba: 

La poesia? 

Cal cercar-la on tu saps ja 

que és, com la Gràcia 

o l'aigua pura i dura 

d'un font emboscada 
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Font Nova, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8478, 2.38711 

Darrera dels vestuaris del camp de futbol de Viladrau es troba aquesta font que alguna 

vegada em trobat en mal estat de conservació. La font és sota una volta de maons i 

vorejada per dos bancs de pedra on és agradable de prendre l’aigua si la naturalesa i la 

deixadesa no embrutessin la font. Al 2010 estava en un estat deplorable de 

conservació, actualment està en millors condicions. 

Tot i el nom de font Nova testimonis orals han confirmat la seva existència des 

d’almenys abans de la Guerra Civil Espanyola, en el que era el “bosc d’en Novell”, un 

lloc on els nens petits anaven a esquiar i jugar amb la neu a l’hivern, i on la font no 

quedava enclotada com en l’actualitat. Sobre la de la font hi ha un pedró amb unes 

lletres cisellades a la pedra, però tan desgastades que fa impossible de llegir. Nos 

embla que posi font Nova. 

L’origen del futbol a Viladrau data de 1912, però fins 1949 no es fundà el F.C. Viladrau. 

Aquest equip va tenir el primer camp reglamentari al carrer Arbúcies (que també feia 

de Parc Tancat als rallis que passaven per Viladrau), substituint les precaris camps del 

pla de Montfalcó. Al 1974, s’inaugurà l’actual camp al aleshores anomenat “bosc d’en 

Novell”. 

Les feixes de sobre la Font Nova arriben quasi fins als darreres de les anomenades 

Torres d’en Joanic, conjunt de cases situades a l’antiga entrada al poble, per l’actual 

carrer Verdaguer. Aquestes cases foren construïdes a principis del segle XX pel 

propietari dels terrenys, un fuster de nom Joanic. Les cases tenen un disseny simple i 

funcional però a la vegada elegant. Potser la més destacada de les torres és la del 

xamfrà amb la carretera, anomenada Ca l’Esgudós. El carrer Verdaguer també va rebre 

el nom de Torres d’Ortiz, Generalísimo i passeig Luisa Fernanda. 
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Font Nova de Vilarmau, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.839395, 2.419397 

L’anomenada Font Nova de Vilarmau és la que està als actuals jardins d’aquest mas ara 

reconvertit en casa de turisme rural. La font es troba just a l’entrada del mas, rodejat 

de saücs, perers, pomeres, avets, nogueres i tot un conjunt d’espècies vegetals 

identificades amb un rètol de fusta. 

La façana principal de Vilarmau mira a sud, cap al turó de Palomeres a primer terme i 

molt més lluny cap el Matagalls. Sobre la finestra del primer pis d’aquesta façana, el 

dintell de pedra porta la inscripció “18 SERAFÍ MASVIDAL 93” recordant que Vilarmau 

va ser (i ho continua sent) un mas “sufragani” de Masvidal. 

Al nord i a l’est de Mas Vilarmau es troben els anomenats camps de Vilarmau, plantats 

de cereals i amb una bonica perspectiva de la Roca Consolva situada passat el Coll de 

Gomara (i al fons Collsacacabra i encara més enllà els Pirineus) 

“Els blats de Vilarmau són talment or, or líquid, de tonalitats diverses: or pàl·lid, or 

vell...” Marià Manent, “El vel de maia”, 31 de juliol de 1938. 
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Font de l’Or, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.827946, 2.362697 

A 75 minuts a peu de la Plaça Major, al camí de l’ermita de l’Erola a Sant Segimon.  La 

font és un senzill broc de ferro que mana d’un mur de pedra. No hi trobareu cap pedró 

indicatiu, ni cap dedicatòria o poesia, sols un rètol de pintura desgastada que en prou 

feina permet de llegir el nom de la font. Per contra podeu gaudir observant el magnífic 

castanyer que dona ombra a la font; no és un exemplar estrany, doncs estem en ple 

cor de la Castanyeda Gran de Can Gat. 

Diu una antiga llegenda del segle XIX que a la nit de Sant Joan en aquest indret sortien 

les fades d’aigua (paitides) a cantar belles cançons. Un cop, des de Viladrau varen 

sortir tres nois (de Can Bosc, de la Sala i de Can Gat) cap al camí de Sant Segimon i es 

van amagar a les 12 de la nit per veure les paitides estenent roba pels marges del 

torrent. Tot d’una varen sortir i abans que les fades desapareguessin van poder agafar 

un tovalló. Els nois se’l repartiren i cada tros es convertí en un munt de peces d’or. 

Però l’egoisme i l’avarícia s’apoderà dels nois i tots tres van decidir tornar al següent 

any; aquest però, de la roba sols en sortí pedres de tarter, com les que trobareu en 

aquest camí. 

Una altra llegenda sobre la Font de l’Or recollida a la bibliografia  explica que una 

pagesa va recollir la roba de les paitides al Torrent de l’Oratori, i quan les fades d’aigua 

se n’adonaren li van dir: “torna’ns la roba i nosaltres et donarem un obsequi a canvi”. 

La pagesa les va tornar i les dones d’aigua li varen omplir el davantal de blat, amb la 

condició que no podia mirar el que hi havia fins que trobés una font. Al arribar a la 

Font de l’Or el blat es va convertir en or. 

Segons Ferran Tolosa l’antic camí de Viladrau a Sant Segimon, el Brull i coll Formic era 

“molt important i usat per diferents motius segons cada cas”, ja que a més de ser el 

camí dels pelegrins al santuari, era camí ramader per portar bestiar al Vallès, d’accés 

als boscos del turó del Pal Sec i coll d’Ordials, per carboneig i altres feines, i via de 

comunicació de Viladrau al Brull. 
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Font de l’Oreneta, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8444, 2.3867 

Sortim  del  poble  pel mas  el  Torrent,  travessem  el  rierol  i  pugem  50m.  pel  camí  de 

Rosquelles fins a trencar a la dreta per un camí de terra.  Just abans d'arribar ens dóna 

la  benvinguda  un  pedró  amb  el  poema  de  Jaume  Bofill  i  Mates  (Guerau  de  Liost) 

dedicat a la font: 

Voldria ser enterrat al peu 

d’aquesta font que endega el pare. 

Té campanetes arreu, 

d’aquelles que plaïen a la mare. 

Un aire ben senzill 

hi porta els sorolls de la vila 

i neteja de brossa l’espill 

d’aquesta font tranquil∙la. 

Sovint amb el germà 

hi feien un atur, suats de la cacera. 

En el seu bassol clar 

es mirava el llebrer, vanitós que era. 

El berenar posava la muller 

a la taula que fa aquesta roca 

L’ombreja un castanyer 

damunt la seva casolana soca 

Un dístic em plauria del meu Josep Carner. 

La gent ara en diu “la Font de l’Oreneta” 

Vora la teva font, fes, oreneta, niu: 

Faràs, demà, companyia al poeta. 

 

Al  1936  Marià  Manent  va  proposar  d’arranjar  l’antiga  font  de  l’Oreneta  com  a 

homenatge  a  Guerau  de  Liost.  L’aleshores  conseller  de  cultura  de  la  Generalitat, 

Bonaventura Gassol,  va  acollir  i  institucionalitzar  la  sol∙licitud  encarregant  la  tasca  a 

Joan Mirambell (Barcelona 1892‐1983) en el disseny del jardí, i Joan Rebull (Reus 1899‐

Barcelona 1981) escultor de l’estela on es descriu el famós díptic de Josep Carner: 

Filla del cel jo soc la font de l’Oreneta,  

em descobrí l’ocell i em coronà un  poeta.   

Al  23  de  maig  de  1936  la  font  fou  inaugurada  amb  representants  de  les  principals 

institucions  i  estaments  de  Catalunya.  El  pintor  i  dibuixant  Josep  Obiols  (Barcelona 

1894‐1967) va dissenyar al 1937 paper moneda per l’Ajuntament de Viladrau amb un 

dibuix de la font. 
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Font de les Paitides, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8417, 2.3985 

Situada a 30 minuts a peu de la Plaça Major, si pot arribar caminat per un bonic corriol 

que surt del casal del Sagrat Cor (al final de l’avinguda de la verge de Montserrat). Per 

a  molts  excursionistes,  aquesta  és  la  font  amb  aigua  més  bona  de  totes  les  del 

Montseny. Sempre a qualsevol hora i dia de l'any hi ha cua per anar‐hi a buscar aigua. 

Donen  nom  a  aquesta  font  les  fades  o  dones  d’aigua,  “les  paitides”,  essers  màgics 

arrelats a les llegendes populars que el poeta Jaume Bofill i Mates ‐Guerau de Liost‐ els 

hi dona nom en un excels sonet.  Agustí Bartra fa que una paitida canti una cançó en 

l'ascensió que Ahab, el mític mariner, fa al Turó de l'Home cercant la seva redempció. 

Al poble del Montseny hi ha la Font de les Nàiades, que és un altre nom que reben les 

fades d’aigua. 

La font dona nom al veïnat (o el veïnat a la font?) de poc més de quatre cases de pedra 

unides per un fresc corriol que ens porta fins a la carretera de Sant Marçal. Al pedró de 

la font està escrit el sonet dedicat per Guerau de Liost a la font: 

Entre les feixes esgraonades, 

cada una d'elles com un retall,  

brollen tes aigües mai estriades  

com ansa llisa de pur cristall. 

Ton marge dóna granada userda.  

Les cueretes beuen de tu.  

D'una pomera que ja s'esquerda  

neda en tes aigües el fruit madur. 

Quan les pageses tornen de missa  

amb la caputxa plegada al braç,  

tasten de l'aigua bellugadissa. 

I quan reprenen, testes, el pas,  

entre les herbes de la païssa  

troben la calma de llurs quintars. 

 

Les paitides són dones d'aigua, éssers de la mitologia catalana, figures femenines que 

habiten en indrets relacionats amb aigua cristal∙lina. Prenen forma de belles donzelles 

d'ulls blaus o verd maragda. Tenen llargues cabelleres daurades fulgurants a la llum de 

la  lluna.  Hi  ha  qui  assegura  d'haver‐ne  vist  d'alades,  com  papallones.  Van  amb  tuls 

transparents volàtils atrapats a les belles formes del seu cos, amb túniques blanques o 

d'or. La seva naturalesa és menys corpòria, més lleu, de manera que poden aparèixer i 

desaparèixer en un moment. Són joves i no hi ha temps ni tara que les faci envellir; encara 

que són mortals, bé que arriben a viure més de mil anys. 
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Font de Palomeres, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.83394, 2.41348 

El pla de Palomeres és una cruïlla de quatre camins situada a 1027 m d’altitud. El camí 

del nord rodeja el Turó de Palomeres (1051 m) i ens porta fins a Mas Vilarmau; el camí 

de l’est planeja per la carena fins al Pla del Tions; el camí del sud ens condueix 

Borderiol passant per darrera del Turó de la Tremoleda; i el camí de l’oest creua tots 

els torrents que baixen del turó, visita la font del Vern i passant per sota Puigsasucre 

arriba fins una mica més enllà del Pujolar. 

Segons els historiadors sembla que les terres del pla de Palomeres foren habitades en 

època prehistòrica, en són testimoni les troballes d’eines de sílex en aquest entorn. Al 

fons del pla, a l’inici d’un dels sots podem trobar una deu d’aigua que sempre brolla. A 

vegades la font desapareix per les malifetes del senglars, però de tant en tant la mà de 

l’home reconstrueix el broc, per poder tornar a beure l’aigua que potser fa milers 

d’anys homes prehistòrics ja varen beure.  

En les darreres visites a la font (agost 2019), la deu original recull l’aigua mitjançant 

una teula de la mina que és recoberta de pedra natural del lloc. No hi ha cap 

magnificència artificial, i és la bellesa de l’entorn i el brollar continuat de l’aigua el que 

ens fa gaudir del lloc sense cap ganes de tornar de la nostra excursió. 
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Font de Pastors, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.824910, 2.406587 

Abans del seu arranjament al 2002 era un biot on els pastors de la zona es trobaven, 

d’aquí li ve el seu actual nom. Dedicada durant el 53è Aplec al Matagalls  al centenari 

de la mort de Mn. Cinto Verdaguer (1902-2002), fou patrocinada per l’Angel Rabat. La 

font es troba al camí que puja al Matagalls des del Coll de Bordoriol, a un trencall a la 

dreta a sols 2 minuts del camí. 

La font consisteix en una clariana al bosc, on un pedraplè  recull el broc de ferro per on 

raja tranquil·lament l’aigua. Un pedró commemoratiu recull la dedicatòria i un poema 

de Felip Graugés del llibre “Els poetes de la meva terra” intitulada “A Jacint 

Verdaguer”: 

Perquè pogués aixecar el vol 

ta fantasia sobirana 

Déu va donar-te per bressol 

un tros de terra catalana 

 

Tornant al camí, i seguint amunt, podem trobar les fonts de l’Atlàntida i la de Felip 

Graugés. A prop hi ha un interessant redol de boix grèvol. 

El dia de la inauguració, el poeta de Viladrau Ramon Pagès va recitar la seva poesia 

original “A mossèn Jacint Verdaguer”, el poema de mn. Colom “A la font de Mossèn 

Cinto”, i el text complet de Felip Graugés. 
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Font de Pescadors, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.842212, 2.356089 

Prop del mas la Sala, casa natal de Joan Sala, àlies Serrallonga. Hem de rodejar el mas 

pel costat dret per baixar en molta pendent i acostar-se al vell pont sobre la riera de la 

Sala. Arribarem a un prat amb una gran alzina morta i, 100m. més enllà, després de 

creuar un tronc d’arbre que barra el pas al camí, a la dreta i arraulida sota un bon 

exemplar de faig hi ha aquesta senzilla font. Després podem continuar pel camí fins 

arribar al Club de Polo Sant Antoni de Viladrau i allà on es troben la riera Major i la de 

la Sala. 

Joan Sala i Ferrer (1594 – 1634) fou un bandoler esdevingut famós sobretot pel mite 

creat al voltant seu per la literatura barroca i romàntica. Cinquè entre nou germans 

(quatre dels quals bandolers) es casà amb la pubilla del mas Serrallonga de Querós 

(Sant Hilari Sacalm), d'on prengué l’apel·latiu de Serrallonga. Alternava els actes de 

bandidatge amb tranquil·les estades al seu mas, fins que cap a 1627 esdevingué el 

principal bandoler del país i el duc de Cardona n'intensificà la persecució, cosa que 

l'obligà a refugiar-se a l'altra banda dels Pirineus, on fou ben rebut pels senyors de 

Vivers i de Nyer. La seva resistència a les forces centralistes li guanyà la simpatia de 

tots els contraris al govern, entre els quals es trobaven les abadies de Banyoles i Sant 

Pere de Rodes; també molts masos l'acollien i l'afavorien. Fou detingut al 1633 a Santa 

Coloma de Farners per una delació, dut a Barcelona, on fou ajusticiat amb tot escarn i 

crueltat el 8 de gener de 1634. 

El Pont de la Sala (d’origen medieval) és un clàssic pont d'arc, una tipologia de pont 

que resisteix fonamentalment a compressió gràcies a la seva forma. Permet comunicar 

el mas amb els espai ramader i forestal de la muntanya de la Sala. 
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Font de la Plaça Major, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.847456, 2.389500 

Abans de la remodelació de la plaça Major del 2015 la font estava situada al vèrtex sud 

de la Plaça Major, alineada en amb un dels murs que delimitaven el desnivell de la 

plaça. La Plaça, triangular, és el centre neuràlgic del poble, i en ella conflueixen els 

carrers Pare Claret (que ve de la carretera de Vic), Arbúcies (actualment peatonal, que 

era l’inici del antic camí a aquesta vila per Coll Sespregàries) i de Sant Marçal (que 

portava a l’ermita homònima). 

L’origen de l’actual font, que va ser desmuntada pedra a pedra i traslladada a la seva 

actual situació, era una altra font que estava annexa a les façanes de les cases del sud 

de la plaça, i quan es va separar, es va aprofitar per escriure al pedró de darrera la 

distància (en minuts) des de la plaça a les principals fonts del poble. 

Inscripció amb distàncies a les principals fonts: 

d’en Miquel: 5 minuts 

de l’Oreneta: 15 minuts 

del Castanyer: 15 minuts 

dels Enamorats: 15 minuts 

Deliciosa: 25 minuts 

del Ferro: 30 minuts 

de les Paitides: 30 minuts 

de Gomara: 45 minuts 

de l’Arimany: 45 minuts 

de Can Bosc: 45 minuts 

de l’Erola: 60 minuts 

dels Avellaners: 60 minuts 

de la Beguda: 65 minuts 

de la Merleta: 75 minuts 

de l’Or: 75 minuts 

del Vern: 75 minuts 

de Cortils: 75 minuts 

del Cristall: 90 minuts 

de les Tres Roses: 90 minuts 

Rupitosa: 90 minuts 

de Llops: 95 minuts 
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Font de Puigtorrat, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.84931, 2.38809 

Font situada al veïnat del mateix nom, a 10 minuts de la Plaça Major. Aquesta és una 

font singular a Viladrau, doncs és del mateix model que hi ha a Barcelona. Sembla ser 

que el doctor Carulla la va donar al poble de Viladrau, després de recuperar-la de la 

foneria on era el model original que tenien a la fàbrica. 

Està situada a una cantonada, fent companyia a una gruixuda paret de pedra decorada 

amb una vinya i un hortènsia, entre dues cases del veïnat, potser esperant la 

construcció de la futura plaça de Puigtorrat per prendre un lloc d’honor a la nova 

urbanització. Des del 2009 fins ben entrat 2016 no rajava aigua. A l’abril del 2016 

l’ajuntament va restaurar la font i va recuperar l’aigua que ara tornar a donar de beure 

a l’assedegat. 

El barri de Puigtorrat rep el seu nom del fet que sigui un punt d’insolació important; 

d’altres teories situen l’origen del nom al color granat-vermell fosc de la roca on 

s’assenta. Les cases del barri tenen el nom de Cal Corbo, Cal Bessó, Cal Toscu, Can 

Cosme, Ca la Llúcia, Can Susu, Cal Ros, Can Bosses... 

La font de Puigtorrat sembla que estava originalment instal·lada a la foneria “Hijos de 

Dionisio Escorsa” al carrer de Creu Coberta nº15 de Barcelona. Testimonis orals 

afirmen que aquesta font en concret va ser portada a Puigtorrat pel doctor Carulla, 

quan en aquest barri sols hi havia un pou pels veïns. Podeu veure la foto d’aquesta 

font al seu emplaçament original als inicis del segle XX amb la nena Josefina Valimaña, 

filla dels porters de la foneria al web fontsdeViladrau.jimdo.com. 
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Font del Pujolar, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.841673, 2.411972 

Al Pujolar si accedeix pel anomenat “camí de Vilarmau”, un camí històric que prové de 

Viladrau pel veïnat de les Paitides, i creua la carretera de Sant Marçal pel Coll de Can 

Gaudenci. Des d’aquest coll cal caminar sols 900m. per una pista plana i ampla fins 

arribar al Pujolar i poder veure la seva font annexa al mas. 

Sembla ser que és una antiga font ara reconvertida en mina amb aixeta a tocar de la 

casa del mateix nom. També podria ser que es tractés de l’antiga Font del Faig (res a 

veure amb la que ara hi ha a la zona urbana del Part de l’Orella) 

Mas Pujolar encara conserva tot l’ambient rústic, malgrat que està totalment equipat 

com a casa de colònies. La casa té dos pisos, amb accés a peu pla a cada planta. A 

l’exterior de la casa hi ha piscina i esplanades per jugar. La cara nord, com és lògic, té 

finestres més petites per evitar el fred i la humitat de l’hivern. A la banda ponent 

d’aquest costat nord, un pel més elevada, hi ha l’antiga era del mas, que permetia 

entrar a peu pla al pis superior. 
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Font del Raig, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.840845, 2.407500 

El Sot del Raig és una torrentera que recull l’aigua del vessant nord de Puig Sa-sucre, 

pren direcció cap a ponent de la Granja d’en Pic i desguassa al Riufred, més endavant 

Riera d’Espinelves.   

Poc per sobre del camí de Vilarmau, quan aquest vial creua el Sot del Raig, podeu 

trobar les restes de l’antiga font, avui un bonic biot d’aigua fresca; i dues mines que 

entuben l’aigua: una d’elles cap al Pujolar, i l’altre cap a cases del veïnat de les 

Paitides. Les mines estan excavades a la paret vertical de la muntanya, i tenen un 

frontal d’obra totes dues. La mina superior ha perdut la porta de fusta i permet veure 

la seva foscor quasi infinita al fons. La mina que és una mica més a baix encara manté 

el seu portaló de fusta, tot i que en un estat ben precari. A l’entorn de les mines una 

densa fageda dóna al lloc sempre un ambient humitós, molt d’agrair a l’estiu. 

Quan la família que vivia al Pujolar matava el cabrit, ens han explicat que el guardaven 

en aquesta mina de la Font del Raig, que gràcies a la seva frescor el conservava en bon 

estat durant molt de temps. Quantes històries aprenem de la gent que vivia a pagès!  
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Font de la Rosa, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.806628, 2.376965 

El conjunt de la Font Freda i la Font de la Rosa també apareixen denominades com 

Fonts del Collet dels Llops, i foren restaurades al 2005 amb el suport de l’Ajuntament 

de Tona. 

Patrocinada per Tona al 1980, la Font de la Rosa és dedicada a Mossèn Joan Colom, 

rector de Tona, gran poeta dels Aplecs i de Matagalls. És situada a la capçalera del 

torrent de Rentadors, prop del Collet de Llops. Situada just a sota de la Font Freda. 

El broc de la font és una bonica rosa d’acer, i la pica un tronc buidat per a l’ocasió. Al 

mur de pedra hi ha dos “pergamins” metàl·lics, un d’ells amb un poema del 

homenatja’t Joan Colom: 

Pelegrí de la Creu Alta, 

tu que duus encesa la galta. 

ací parat i reposa 

i aprèn la lliçó divina: 

No hi ha rosa sense espina, 

ni hi ha espina sense rosa. 
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Font del Rossinyol, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.853696, 2.359570 

Al costat de la benzinera de Viladrau, just al quilòmetre 3,5 de la carretera de Viladrau 

a Seva, 50 minuts caminant des de la Plaça Major. Podem anar per l’antic camí carreter 

que va per l’altre costat de la riera fins a la Noguerola, i a partir d’aquí remuntar la 

carretera. La font és a un nínxol encastat al mur de pedra de contenció de l’edificació 

superior. Antigament donava la seva fresca aigua a tots aquells que es paraven a fer 

benzina a l’entrada del poble, però avui en dia ha deixat de rajar. 

El rossinyol (luscinia megarhynchos) és un ocell passeriforme emblemàtic dins els 

ocells cantaires, molt freqüent a tota Catalunya en general i a Viladrau en especial, 

potser perquè li agrada amagar-se entre la vegetació densa per emetre el seu bell cant. 
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Font del Roure, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.853696, 2.359570 

Situada per sota el Turó de Tremoleda, a 115 minuts a peu de la Plaça Major. Durant 

molt de temps va ser difícil de trobar i, segons Ferran Tolosa era seca a l’any 2000. 

Actualment, i gràcies a la tala controlada d’arbrat del turó, ha estat senzill de retrobar. 

És un simple biot ran de terra d’on brolla amb alegria el seu preuat líquid.  Antigament 

subministrava aigua a la bassa del mateix nom. 

De les diferents espècies de roure, el que més s’hi troba a Viladrau és el roure 

martinenc (quercus humilis), sobretot formant boscos mixtes d’alzines i roures, igual 

com trobem prop de Puig Sa Sucre i el Turó de Tremoleda. 
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Font Rupitosa, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8180, 2.3833 

A 90 minuts a peu de  la Plaça Major en  línia  recta.  Es pot anar en cotxe  i  aparcar  a 

Bordoriol,  allà agafar el camí de Matagalls fins Coll de Joan, i d’aquí la pista que surt a 

la dreta (amb un rètol que indica font dels Mosquits), abans haurem passat per la font 

de Llops, on, un cop passada la cadena del camí, agafarem la pista de la dreta que ens 

portarà per una densa fageda primer a la font de l’Avet Blau, i després a la Rupitosa. Si 

continuem per la mateixa pista, en 15 minuts arribarem a les Pelades, amb una bonica 

vista de Viladrau, les Guilleries i el Prepirineu. Algú afirma agosaradament que el nom 

de  la  font  té  origen  en  aquesta  vista,  doncs  la  font  és  orientada  cap  a  Rupit.  Altres 

afirmen que el nom prové del llatí “rupes”(roca), en honor del gran penyal d’on sorgeix 

la font que brolla vigorosa i fresca. 

Arranjada pel CEA Santa Marta l'any 2000, fou dedicada als educadors ambientals, tal i 

com  ho  testimonia  una  placa  adossada  al  pedró  identificatiu  de  la  font  que  porta 

inscrits  dues  dites  molt  encertades.  Al  pedró  commemoratiu  hi  ha  dibuixada  una 

branca d’heura i dos textos breus. El primer, atribuït al Cabdill Seattle diu: 

La terra no pertany a les persones 

ans el contrari, 

les persones pertanyen a la terra. 

Aquest  text  de  Seath'tl,  més  conegut  com  a  Seattle,  fou  adreçat  per  aquest  cap 

amerindi al president dels EUA al 1855. Seattle (1786‐1866) fou un cap dels duwamish‐

suquamish. Després de lluitar contra els yakamai els chemakum, al 1854 fou convençut 

de signar el  tractat de Port Elliott  i de retirar‐se a una reserva amb tota  la tribu. Fou 

partidari de la convivència entre indis i nord‐americans, contrari a l'alcohol i als abusos 

a la seva gent. Tot i que l'autoria de la frase n'és discutida, ha estat considerat un dels 

predecessors de l'ecologisme i  la defensa de la natura. La ciutat de Seattle es diu així 

en honor seu. 

L’altre text, també molt interessant, és del CEA santa Marta: 

En l’educció dels infants es troba 

el futur de la terra i el nostre. 

 

Sabeu que darrera del pedró de la Font Rupitosa podeu trobar una llibreteta i un llapis 

on poder escriure els vostres pensaments, les poesies, o deixar els dibuixos que el lloc 

us  inspira? Quantes  llibretetes  amb  bells  escrits  deu  haver‐hi  guardades! Que  bonic 

que  seria  de  poder  recollir  algun  dia  en  una  publicació  aquests  pensaments  que  la 

Rupitosa ens imbueix. 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

Font de Sant Amador, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.861795, 2.373441 

La Font de Sant Amador és situada per sota de les feixes de llevant del Masnou de 

Viladrau. Per arribar fins a la font però, no hi anirem des del mas, sinó que quan 

arribem al Coll de la Baralla, uns 800m. després de l’inici del camí del Masnou, 

abandonarem aquest camí i prendrem una pista carenada que baixa cap al sot i ens 

porta directament a les feixes inferiors del Masnou. 

L’entorn de la font és un bonic paratge de falgueres, avellaners i algun cirerer. A tocar 

hi ha el sot de l’Estrany, el qual podem resseguir vorejant uns camps i més tard 

travessar aquest sot i arribar fins al mas l’Estrany. 

El nom de la font podria venir a compte d’Amador Varderi, pare del que fou propietari 

del Masnou durant bona part del segle XX. Des d’aquesta font es bombava aigua cap al 

mas, i encara avui es poden observar el dipòsit i altres estris per a tal menester en 

estat abandonat. La font compta amb una aixeta a un pam de terra i a sobre un portell 

que permet veure la mina natural. En els darrers anys els nous propietaris del Masnou 

de Viladrau han arranjat la font i l’ha rebatejat pintant amb unes boniques lletres 

sobre el portaló de la mina “Font de l’Helena”. 
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Font de Sant Miquel dels Sants, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.816891, 2.355048 

A la bibliografia que hem consultat consta com patrocinada per l’Avi Ton i vigatans al 

1966, tot i que el pedró de la font porta la data 1 de maig de 1950. Aquesta font 

dedicada a Sant Miquel dels Sants (Patró de Vic) és situada al camí de Sant Segimon, 

just a sota del Turó de Collsaprunera, a 160 minuts caminat des de la Plaça Major. 

Passat el santuari i el Coll de les Tres Creus, hem de caminar uns 400 m. fins trobar la 

font a peu de pista. Des de la font de Sant Miquel dels Sants podem continuar per la 

pista fins al Sot de les Estelles per veure la font dels Manlleuencs, de la Sardana i 

Clareta per un costat, i de mossèn Cinto i dels Garriguencs per l’altra. Una altra 

possibilitat és pujar pel corriol que escala fins a Coll Saprunera per anar al Pla dels 

Ginebres i veure la Font de l’Escot. 

Uns metres més amunt de la font hi ha una mina, i encara una mica més de muntanya 

amunt una cisterna amb sèquia que sembla que portava aigua cap a Sant Segimon.  

Sant Miquel dels Sants (1591 -1625) va ser un sacerdot trinitari descalç de Vic. De petit 

va fugir dos cops de la ciutat per anar a retirar-se a fer vida eremítica, prenent el camí 

del Montseny, però va ésser trobat pel seu pare i retornat a casa. De jove va estudiar a 

Alcalá, Baeza i Salamanca. El 1615 va ser ordenat sacerdot a Faro (Portugal). En 1622, 

el superior de l'orde el proposà com a superior del convent de Valladolid, que 

governarà amb grans dots i respecte per la regla i els altres frares. L'excés de modèstia 

feia que no volgués predicar, i només ho va fer habitualment a partir dels trenta anys, 

com Crist. La freqüència dels seus episodis místics incontrolables feia que no volgués 

mostrar-se gaire en públic. Durant la seva vida, Miquel dels Sants portà una existència 

de pregària i penitència, provocant l'admiració pel seu fervor. 
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Font de Santa Caterina, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.837908, 2.394300 

La font de Sant Catarina és situada a La Vila, sortint l’aigua d’una mina a la que 

s’accedeix des del pati interior de la casa. Per accedir al nínxol de la mina i a la font hi 

ha un gran portal fet de carreus de granit i tancat amb una porta de fusta bellament 

treballada.  

A dins de l’ampli nínxol, sobre el broc de la font, hi ha un bonic mosaic de 6 rajoles 

esmaltades amb la imatge de la santa amb la llegenda Sant Catalina de Sena.    

Cal anar en compte amb l’aixeta de la font, ja que consisteix en una vàlvula de 

tancament que permet obrir o tancar en girs d’aproximadament 90 graus. El broc per 

on raja l’aigua té la forma de cap d’un animal, semblant a un mico, amb forats a la part 

superior, de manera que si tapeu el broc principal amb la ma, l’aigua raja en sortidor 

per la part de dalt. 
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Font de la Sardana, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.8083, 2.3617 

Font catalogada amb el nº 17/21/277 al “Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc 

Natural del Montseny” de la Diputació de Barcelona. 

Dedicada a la Germanor Excursionista, per això algunes vegades s’anomena Font de la 

Germanor. Situada molt a prop de la Font Clareta, fou patrocinada per l’Avi Ton i Amics 

del Montseny al 1963. Si venim caminant des de la font dels Manlleuencs, continuem 

remuntant el Sot de la Fagetona uns 200m. i trobarem un monòlit de pedra que indica 

la situació del broc, que és petit i amagat d’entre les herbes de la paret de pedra. A la 

base del monòlit hi ha una rajola esmaltada amb una sardana dibuixada i un poema de 

Verdaguer de l’obra “L’Empordà” d’impossible lectura degut al malbaratament, però 

que diu: 

Era un cercle de joves i donzelles, 

un enfilall de roses i clavells; 

amb quin aire, bon Déu, dansaven elles; 

... amb quin delit sardanejaven ells! 

 

L'origen de la sardana és desconegut, tot i que, per alguns autors, pot remuntar-se a 

èpoques preromanes. Per això són tan abundants les llegendes que fixen el seu 

principi a l'antiga Grècia, on les danses circulars donant-se les mans ja abundaven. 

Posteriorment van ser adoptades per pobles ibèrics i ballades a les riberes de la 

Mediterrània. Similars danses circulars es troben també en zones de Provença, Galícia, 

Astúries, Castella i Portugal. 
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Font de Segalàs, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.846629, 2.384248 

En alguna guia i en algun llibre també apareix escrit com Segalars. Al llibre del dr. Ariet 

apareix una “Font Nova o de Segalars” que sembla que faria referència a la font 

original. En Ferran Tolosa també nombra una font perduda amb aquest nom, però 

situada prop de Cortils.  

La Font Segalàs és ubicada en un nínxol de pedra dins del mur de contenció de la 

carretera d’entrada a Viladrau, per sobre de l’accés d’aquest mas, ara reconvertit en 

casa rural. L’aigua que raja del broc procedeix d’unes mines situades a l’altra costat de 

la carretera. 

Mas Segalàs és un mas dedicat actualment a la ramaderia vacuna als afores de 

Viladrau, tot i que ha reconvertit l’antiga pahisa i l’edifici del primitiu forn en 

allotjament rural per a gaudi dels seus estadants. Segalàs frueix d’una magnifica vista 

sobre el Sot de Segalàs-Sot dels Vernets, de la Serra de Rosquelles a primer terme, i de 

les Tres Maries i el Matagalls mirant a migdia. 

Un “segalar” etimològicament és un camp de sègol, de manera que potser aquest mas 

estava originalment rodejat de camps d’aquesta planta herbàcia de la família de les 

gramínies, ideal perquè el sègol pot germinar fins a -1°C i madurar a una temperatura 

inferior als 12 C, atributs que li permeten ésser cultivat en aquells llocs on el blat no ho 

pot ser. 

No confondre amb la font de la Merleta, també anomenada font del Corral de 

Segalars, situada a l’antic camí de Viladrau a Sant Marçal. 

 





EXPOSICIÓ FONTS DEL MONTSENY 
 

Adrià Corella, fotògraf     Oscar Farrerons, estudiós del Montseny 
 

 

 

Font del Silenci, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.816662, 2.397239 

Font que neix a la tardor 2012 de la mà d’en Xavier Burcet, al camí de Malataup 

provenint de la Font de Felip Graugés, amb la següent bella poesia: 

Va caure una llavor de faig 

als peus del gran avet; 

I malgrat les dificultats, va reeixir i va créixer; 

... Dins l’ ombra rigorosa, 

Sense aigua, 

Sense llum, 

Sense vent. 

El petit plançó veia la llum cap a llevant, 

I allà es va dirigir, escalant... l’aire, 

torçant el tronc i escorça en un angle impossible; 

va agafar la clariana per a ell, i es va fer gros, 

i l’ aigua de la pluja relliscava per la seva fina escorça  

per assaonar les arrels seves.... i del Avet. 

 

I quan l’ avet dorm la faja creix, 

I quan la faja dorm, l’ avet reposa..  

 

Molt a la vora, i sota una pila de pedres 

Neix una petita font, 

Es la font del Silenci,  

i per no torbar el repòs,  

s’esmuny callada entre fulles i records. 

 

i dona frescor al faig, a l’avet, i al poeta.  

 

La Font del Silenci esta situada entre la Font dels Faigs Bessons i la Font de la Fageda 

Maragda, on en menys de 400 metres hi ha tres fonts seguides. Es troba uns 5 metres 

per sobre del camí, i per identificar la zona podeu veure que en un dels faigs del camí 

hi ha escrit “Racó del Silenci”. A vegades aquesta font de senzilla construcció la podreu 

trobar tapada per una pedra per evitar que els senglars la destrossin. 
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Font del Sot de Rosell, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.841606, 2.394718 

Inaugurada al 2004 amb motiu del 55è aplec de Matagalls, dedicada a l’excursionisme, 

la font s’erigeix en un revolt de gespa del passeig de Ramon Bofill, just abans d’arribar 

al Pla de Montfalcó. A sols 20 minuts de la Plaça Major, és al camí natural per anar a 

les  fonts  de  les  Paitides,  del Noi Gran  i  del  Ferro. Al  pedró hi  ha  tros  del  poema de 

Maria Antònia Salvà titulat “Gerdor Hivernenca” que complet diu: 

Aigua fina, gotellina, 

tany de murtra, nova rel. 

Cau, pausada, l'aubaïna 

que ha pintat un arc‐en cel. 

La toronja mandarina 

guaita, fresca com el gel. 

Cau, pausada, l'aubaïna, 

la vedella fa bruel. 

Rosa vera, blat que brina, 

pluja fina, cel fidel. 

 

Diu  la  llegenda  que  Ramon  Bofill  i  Gallés  (un  dels  primers  dentistes  d’Espanya)  va 

arribar un cap de setmana al poble i no va trobar hostalatge, aleshores va dir “d’aquí 

en endavant procuraré que mai mes em falti acolliment”,  i es convertí en el principal 

promotor  de  la  construcció  del  Hotel  Bofill,  emblemàtic  edifici modernista  (obre  de 

Josep  Domènech  Estepà)  inaugurat  al  1900,  i  ampliat  al  1913  amb  els  magnífics 

menjadors.  Si  aneu a dinar podeu  veure  a dins unes  fotos  antigues de  tramvies  a  la 

plaça Catalunya de Barcelona que porten propaganda de l’Hotel. La família Bofill (Josep 

Bofill) s’instal∙là Viladrau al 1751. 

A  la  placeta  de  la  Font  del  Sot  de  Can  Rosell  hi  ha  un  liquidàmbar  (Liquidambar 

styraciflua)  l’esquerra de  la  font  i a  la dreta un erable  (Acer platanoides) que de ben 

segur creixeran  forts. Els  liquidàmbars  són arbres caducifolis de  fins a 40 m d'altura, 

amb fulles palmellades  i  lobulades. Les  flors són petites amb pèndols. El  fruit és una 

càpsula  llenyosa  múltiple,  d’uns    3cm.  de  diàmetre  amb  nombroses  llavors.  Els 

liquidàmbars són arbres ornamentals, però també produeixen la goma coneguda com 

“storax”,  usada  en  la  medicina  herbolària.  Aquesta  goma  conté  estirè;  Al  1839  de 

l'estirè  extret  de  la  goma  del  Liquidambar  orientalis  en  va  sortir  el  primer  polímer 

poliestirè. 
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Font del Sot de les Bruixes, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.878348, 2.343935 

Al 2009 els veïns de la urbanització “La Guineu” (o Les Guilleries) varen netejar la zona 

verda del voltant i varen trobar aquesta antiga font. Per arribar-hi cal prendre el 

primer carrer de la urbanització i, a l’alçada de la casa anomenada Can Pujol, accedir al 

Sot de les Bruixes per caminar poc més de 50 metres. D’una pedra d’espinzella amb arc 

de mig punt en sorgeix aigua. La pedra està datada al 1803. Sembla que ara l’aigua és 

contaminada pels vessaments d’aigües brutes de les cases de la urbanització. 

No confondre aquesta font amb l’anomenada font del Mirador de les Bruixes, situada 

al final del carrer del dr. Ariet del nucli urbà de Viladrau.  

Just a l’entrada del veïnat de les Guilleries es troba Sabaters d’Amunt i Sabaters 

d’Avall. El lloc de Sabaters es troba documentat ja al 992 a l’Arxiu Capitular de Vic. 

Sabaters d’Avall és un edifici de planta quadrada, baixos i dos pisos, amb dos 

aiguavessos. Al portal rectangular la llinda hi ha marcada la data 1793, i a la façana est, 

en una de les dos finestres del primer pis hi ha una altra llinda datada del 1761.  La part 

oest enllaça amb Sabaters d’Amunt. 

Sabaters d’Amunt és una masia distribuïda en forma d’ela. Té dues plantes amb 

coberta de dos vessants i una torre de quatre plantes i coberta a quatre aigües. La 

façana oest té tres portals, a la llinda de la finestra nord hi ha datat 1787, i a la de la 

finestra oest de la torre: “Joan Sabatés 1704”. El mas va funcionar com a residencia 

d’avis fins al 2000, i com a Hostal la Guineu. 
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Font de la Teula, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.832, 2.3684 

Font molt desconeguda, situada entre el corral de Can Bosc i el Torrent de l’Erola, a 50 

minuts de la Plaça Major. Fins l’agost de 2012 la font estava colgada i plena 

d’esbarzers; des del grup d’Amics de les Fonts de Viladrau l’any 2012 es va netejar i 

recuperar la teula original. Es tracta d’un font natural que brolla l’aigua d’un gran forat 

a la muntanya, al peu d’un centenari castanyer. Des de molt temps enrere algú va 

posar-hi una teula per canalitzar millor l’aigua i poder.ne beure més còmodament. 

Una de les formes d’accedir si venim des del poble es prendre el corriol que, a uns 

150m. de Can Bosc,  es desvia del camí de l’Erola muntanya amunt, primer de forma 

suau, i després de forma més vertical, resseguint el Torrent de l’Erola fins a Coll 

d’Àligues i travessant la Castanyeda Gran de Can Gat, un paratge ple de castanyers 

centenaris. Si venim des de l’ermita de l’Erola en direcció al poble, en poc més de 50m. 

trobarem un corriol molt ple de ginestar que s’enfila per la dreta del torrent fins a 

trobar el camí descrit anteriorment. Del corriol cal desviar-se uns 50m. per trobar un 

forat a la muntanya al peu d’un castanyer i un faig d’on s’esmicola l’aigua, que es 

recollida per la teula que li dona nom. 
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Font de la Teula II, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.830195, 2.393788 

Venint des de la Vila camí a l’Arimany, just abans de creuar la riera del Pujol, baixant a 

l’esquerre, a 40 minuts caminant des de la Plaça Major trobareu aquesta font. Com 

que a  Viladrau hi ha denominades dues fonts amb el mateix nom de la Teula, aquesta 

s’ha identificat normalment con a font de la Teula II. Actualment la teula ha 

desaparegut, i l’aigua sorgeix del talús de la muntanya de forma natural i desordenada, 

tot i que hi ha un broc de ferro. Just a la riera hi ha el moli de Puigdot. 

El camí de la Vila a l’Arimany passa molt a prop del famós “Castanyer de les Nou 

Branques”, un dels castanyers més emblemàtics del Montseny (a diferència del 

Castanyer de Can Cuc –a la vall de Vallforners-, que creix en grossor, el de Viladrau 

creix en alçada). La seva característica identificativa són les set branques que menen 

cap al cel amb força, hereves de les nou que li donen nom. Les branques que falten 

foren arrancades per les grans ventades de 1987. De les set actuals dos son mortes, 

però les cinc restants donen una gran collita de castanyes a la tardor. Té una alçada de 

24m., un perímetre de 6,50m., un diàmetre de capçada de  15,40m. i una edat 

aproximada de 700 anys. 

Guerau de Liost va escriure una poesia al Castanyer de les Nou Branques: 

Oh els nou germans, esplèndid bessons, qui de la soca 

ubèrrima s'exalten, apoteòsic chor! 

l'espessa copa agiten quan l'aura freda els toca 

com els blandons mirífics la flamarada d'or. 

 

Als teus companys de prada qui, esgarbats, baumats, 

t'admiren com prodigi d'aquella raça impura 

amb alta compassió te'ls guaites subjugats. 

 

Per entre tes pomposes arrels l'aigua s'atura. 

I al teu voltant la prada, con un sagrat jardí, 

estén les seves vardes catifes de setí. 
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Font de les Tres Roses, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.82358, 2.39263 

A 90 minuts de la Plaça Major. Cal sortir del poble pel passeig de Ramon Bofill, i anar 

cap a la Vila, després en direcció a l’Arimany. Quan creuem la riera a l’alçada de 

Puigdot, a pocs metres trobarem un trencall a l’esquerra indicant la font. A partir 

d’aquí cal resseguir el corriol, que pràcticament remunta la riera. Hi ha diferents 

trencalls, però sempre cal seguir el que està mes fresat. La font sorgeix de la soca d’un 

arbre, i l’aigua vessa d’una teula encastada en aquesta soca. 

Fou restaurada al 52è Aplec del Matagalls, l’any 2001, dedicada a Ramon Masnou i 

Boixeda, Bisbe emèrit de Vic,  tot i que ja bastant anys abans el sr. Jaume Boadas 

l’havia recuperat de forma artesanal. Al pedró de la font, juntament amb l’escut de 

Catalunya i un bonic dibuix de les tres roses que donen nom a la font, hi ha escrit un 

proverbi de Joan Salvat Papasseit: 

Així la rosa enduta pel torrent 

així l’espurna de mimosa al vent 

la teva vida sota el firmament. 

 

A ambdós costats de la font hi ha una filera de grana rocs en posició horitzontal que fa 

la vegada de banc. Segons prospeccions dels geobiòlegs Jordi Pascual i Jordi 

Matamoros, l’aigua de la font té una energia de 14.000 uB, mentre a l’entorn és de 

6.000 uB. 
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Font de la Tronca del Pujol, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.824334, 2.384973 

Al nord el Pujol de Muntanya hi ha el paratge anomenat Tronca del Pujol, que és on 

està la surgència d’aquest mateix nom, que és capçalera del que es coneix com Sot de 

la Tronca del Pujol. Sembla ser que un cop als anys 40 del segle passat aquesta font 

sortia amb tanta força que diuen que se sentia el soroll del seu brollar des del mateix 

poble (una mica exagerat?) 

Es tracta d’una surgència intermitent, que costa de trobar perquè no hi ha camí que 

porti cap allà, però potser tindreu sort de poder accedir-hi un dia de tardor-hivern. 
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Font de La Valls, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.848391, 2.392260 

O del Sot de la Valls. Font aixecada en motiu del 47è Aplec de Matagalls al 1996, 

dedicada als Aplecs de Matagalls. Situada a la confluència del carrer d’Arbúcies amb 

l’avinguda Marcos Redondo. Erròniament anomenada a vegades Font del Sot de les 

valls, ja que en realitat el nom no prové de cap vall, sinó de la sra. Valls, propietària del 

sot del que procedeix l’aigua. Aquesta font enclotada raja des d’una antiga mina on 

feia temps arribava l’aigua directa a les cases del voltant. Al costat hi ha un altre nínxol 

amb reixa de ferro i volta de totxo, una mica més petit, amb una Mare de Déu. 

Davant del banc hi ha una placa amb un poema de Ramon Pagès i Pla: 

Véns de la “Valls”, i amb aigua cristal·lina 

cerques l’amor a l’ombra de la pau... 

vora l’asfalt la brisa t’endevina 

i entre la lluita viva que et domina 

Guardes l’orgull.... de ser de Viladrau. 

 

Al costat de la Font de la Valls hi ha una petita volta excavada al mur, amb una verge i 

al seu peu una placa amb una curiosa dita: 

Totes les guerres 

en la vida 

són per aprendre 

alguna cosa, 

sobre tot les 

que perdem 
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Font del Vell Castanyer, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.819384, 2.386536 

Cinc-cents metres mes enllà de la font Generosa, seguint la pista que ens porta de la 

font de Llops al Pujol de Muntanya, just al sot Termenal, trobem aquest font a peu de 

pista. L’aigua és la mateixa que procedeix de la Font dels Vells Amics. Fou bastida al 

2009 per en Xavier Burcet (avet_blau) en honor al vell Castanyer que podem veure una 

vintena de metres a la dreta de la font. 

Una senzilla font boscana, feta de pedres i llims que canalitza la seva aigua, 

originalment per un broc de plàstic, que quan es va fer malbé des d’amics de les Fonts 

de Viladrau, vàrem substituir per una teula. 

A partir d’aquesta font podem continuar caminant per la pista fins a Coll Roig, on 

podem agafar el camí de baixada fins el Pujol de Muntanya, passant pel Pla Sartiga; o 

el camí de pujada travessant la Tronca del Pujol fins al Corral del Pujol. Totes dues 

opcions estan farcides de generosos castanyers que val la pena visitar a la tardor. 
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Font dels Vells Amics, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.819011, 2.386862 

Situada quatre-cents metres més enllà de la font Generosa, seguint la pista que ens 

porta de la font de Llops al Pujol de Muntanya, per la bella fageda al peu del Matagalls, 

abans d’arribar al sot Termenal trobarem un corriol a mà esquerre que puja unes 

cinquanta passes fins aquesta font bastida l’any 2009 per en Xavier Burcet (avet_blau). 

El corriol és indicat amb una pedra que té escrit el nom de la font i una fletxa, però és 

inestable, i potser quan hi tornem a passar no la trobem, per això cal estar atent per 

no perdre el rastre. Podeu escriure els vostres pensaments, o el que més us complagui, 

a la llibreta que hi trobareu dins la capsa de plàstic just  a tocar la font. Aquesta font és 

feta sols amb pedres, troncs i llims, i l’element més important: un tribut a les velles 

amistats que no es perden mai. 
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Font de la Verge del Roser, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.837844, 2.394048 

Just darrera dels edificis principals del mas La Vila, a sota de l’era, hi ha un nínxol de 

pedra amb volta de canó amb aquesta font. La forma del conjunt, les rajoles 

esmaltades,  la desapareguda l’aixeta de la font i la pica del terra s’assemblen força a la 

propera font de Santa Catarina. No estem segurs del nom de la font, ja que no n’hem 

trobat documentació, però el fet que apareix una verge al costat d’un roser, i que a 

Viladrau tradicionalment hi ha hagut força veneració per a la Verge del Roser ens fa 

pensar en el nom de font Verge del Roser. 

Fins l’any 2016 la font encara tenia una magnífica aixeta antiga de grans dimensions, 

que malauradament avui no hi és. 
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Font del Vern, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.835905, 2.410808 

A 95 minuts a peu de la Plaça Major. Al vessant nord de puig Sa Sucre. Vesa la seva 

aigua a un sot que porta cap al torrent de Vilarmau i d’aquí a la riera d’Arbúcies. 

Podem deixar el cotxe a Bordoriol, agafar el camí que porta cap Arbúcies (passant per 

Liors) i, tot just iniciat, prendre la pista que surt a l’esquerra i puja fins a la Tremoleda 

(1161m.) des d’on tenim una bonica vista del Matagalls i del coll de Bordoriol. Si 

continuem per la pista arribarem a travessar un torrent on hi ha una bassa de 10m. de 

llarg amb la font del Vern allà mateix. L’aigua raja de la soca d’un vern, i és canalitzada 

amb un broc de ferro encastat a una pedra. Des del camí de la font podem continuar 

l’excursió cap a l’esquerra fins el Pujolar, o cap a la dreta fins Vilarmau. 

El vern (Alnus glutinosa) és un arbre caducifoli del gènere Alnus originari de quasi tota 

Europa. Altres noms populars pel quals se'l coneix són arbre negre, lladern, morera 

borda i mosquiter. 
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Font dels Vernets, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.84549, 2.38864 

La Font dels Vernets es troba al parc infantil que ressegueix el carrer Guerau de Liost 

fins a Mas el Torrent, entre el carrer de l’Aulet i l’Av. Montseny. Algun cop anomenada 

Font de l’Aigua, perquè té els tres elements bàsics del Montseny: aigua, arbres i 

pedres; l’aigua hi brolla d’entre un tronc de castanyer i un pedró de granit.  

Quan es va inaugurar la font al 22 de juliol del 2006, un rètol de metacrilat collat a la 

pedra portava el nom de la font i la data. Abans de la inauguració es va portar a terme 

una lectura de llegendes de dones d'aigua, i la presentació del conte de l'Arbre Nen.   

La font rep el nom del nou veïnat urbanitzat a les darreries del segle XX, topònim que 

alhora recorda els verns que hi havia en aquesta zona d’horts al voltant del torrent que 

baixava del poble. Hi havien noms, ara oblidats per la urbanització, que ens expliquen 

com era aquesta zona: l’aulet d’en Pinyat, els horts d’en Quildo, el terreny de can Pic, 

la bassa dels Capellans, el camp del Forn, la bassa del Comú.... 

La font dels Vernets està a l’ombra d’un jove til·ler que acompanya a dos altres 

magnífics exemplars (dos trasplantats per iniciativa de Ramon Calm arran de les obres 

d’urbanització de la zona) que presideixen de forma harmoniosa la placeta de jocs 

infantils on esta situada. 

L’octubre de 2015 la font fou trobada de la 4th Leonard Cohen Walking Weekend, que 

hi deixà una placa amb el següent escrit del cantant: 

No el cerquis pas als rierols dels cims, 

tan inconstants i tan freds per un déu. 

No hi haurà als rius irats 

esquinçalls del seu cos 

ni en trobaràs la sang 

als còdols vora mar. 

A l’oceà, 

salabrós i escalfat, 

és on davalla, 

pels estimballs de l’aigua calmosa i verda. 

Peixos de colors besen 

cos nafrat per la neu, 

bastint llurs nius secrets 

al tremolós sudari. 
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Font de La Vila, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.837747, 2.394494 

Aquesta font és adossada als murs laterals de La Vila, just on el camí es bifurca cap a 

Sant Marçal de pujada i cap a l’Arimany de baixada. Sembla un antic abeurador 

d’animals. L’aigua és fresca, i al costat te un agradable banc de pedra per poder 

descansar del passeig. Davant, a l’altre costat del camí, hi ha dos imponents plataners, 

i poc abans d’ells, dos no menys imponents lledoners.  

A la casa pairal de La Vila, al octubre de 1872, Francesc Savalls i Ramon Vila declararen 

la Tercera Guerra Carlina, que fou la que tingué més incidència a Viladrau. Carles VII, el 

nou pretendent dels carlins, al 1872 retorna els Furs a Catalunya. 

La Vila és un mas històric del segle XVII que esta situat en el camí antic de Viladrau a 

Sant Marçal. L’edifici principal té planta rectangular en tres vessants. La façana 

principal és orientada amb una galeria de tres pisos de gran fondària formada per arcs 

rebaixats de pedra a planta baixa i primer pis,  i llindes de fusta sostenint la teulada al 

segon pis. Annexa a la façana sud hi ha una capella dedicada a la Mare de Déu del 

Roser, de planta rectangular i absis semicircular, amb espadanya.  

Al segle XII es van establir un drets de pastura coneguts com a “l’Empriu de Matagalls” 

pels quals els ramats de 7 masos podien aprofitar les pastures dels terrenys propietat 

de La Vila. Aquests drets perduren el l’actualitat i han deixat una profunda empremta 

en la història i el paisatge culminant del Matagalls. Els prats del Matagalls són habitats 

de gran interès on es refugien plantes i animals representatius dels períodes freds de 

les darreres glaciacions del quaternari. Aquests ambients boreoalpins permeten que 

determinades espècies trobin aquí el límit meridional de distribució. 
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Font del Vilar, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.863732, 2.333699 

Situada vora el mas anomenat Vilar del Bosc, a la part nord-oest del terme municipal 

de Viladrau. La font està emplaçada als camps inferiors del mas, per sota de dues 

basses de reg, i vesa la seva aigua directament al Torrent del Vilar. Cal baixar entre els 

camps, i quan trobeu una bassa ovalada amb tot el perímetre de pedra d’espinzella, 

prendre el corriol de la dreta (ple d’ortigues) i a uns 40 m. baixar per uns antics graons 

de pedra molt desgasats fins arribar la font. Costa de veure, està molt enclotada, però 

la podreu situar gràcies a que damunt seu sobresurt una gran pedra desafiant la 

gravetat, i més amunt hi ha dos grans oms. 

Si deixeu el cotxe a la carretera de Taradell, al collet del Timonar, podeu prendre la 

pista de terra argilosa en direcció nord, i passareu en 400m. per la Casanova del Vilar i 

uns 400m. més trobareu el Vilar del Bosc. Si continuéssim per la pista arribaríem en 

uns 400m. fins a Coll Roig, i 500m. més munt sempre cap al nord fins al santuari de 

Puig-l’Agulla. 

El Vilar del Bosc és un mas de tres plantes amb coberta amb dos aiguavessos. La façana 

que mira a sud té una galeria porxada. Si accedeix per un pati interior enllosat al qual 

s’entra per un portal situat al sud. Aferrat al mas hi ha la capella dedicada a la Mare de 

Déu del Roser, les talles originals de la qual es varen cremar durant la Guerra Civil 

espanyola. Al llindar de la capella figura la data de 1613. Fora hi ha un antic paller, ara 

reconvertit en segona residència, amb una ben conservada era. 
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Font de Vilarmau, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.83802, 2.41564 

Font situada entre Mas Pujolar i Vilarmau, a 80 minuts a peu de la Plaça Major. Pujant 

pel camí del veïnat de les Paitides creuarem la carretera de Sant Marçal i agafarem el 

camí de terra cap a Vilarmau. Just després del mas Pujolar (actual casa de colònies) 

baixarem per un camí que trenca a l’esquerra feixes avall. Font renovada totalment 

l’any 2009, però que ara raja a voluntat del que controla l’aixeta (planta embotelladora 

d’Aigua de Viladrau). L’obra de la font és un gran pany de pedra ben rejuntada a peu 

de camí. Al mig un gruixut broc metàl·lic aboca la seva aigua a una pica ran de terra. A 

banda i banda, uns murets laterals obren l’obra al passejant i són acompanyats per 

sengles bancs també de pedra. 

La Font de Vilarmau es troba sols a 5 minuts del mas Vilarmau, antiga masia de finals 

de segle XVIII ara condicionada com a residència de turisme rural. És un dels masos 

més antics de Viladrau. Actualment la casa té tres alçades cobertes amb un sostre a 

dos aiguavessos. L’entrada principal mira al sud encarant el camí d’accés.  Darrera la 

casa, un pel enlairades, es poden apreciar les restes d'un paller i d'una era. 

Prop del mas hi ha el Turó Vilarmau, amb una alçada de 1075 metres. Al turó encara hi 

ha les restes de la Torre de Vilarmau, edificació de vigilància romànica, datada al segle 

XII-XIII i que fora arranjada al XIX, actualment en estat ruïnós. Esta catalogada en el 

registre de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) del patrimoni català de la 

Generalitat i en el registre de Béns d'Interès Cultural (BIC) del patrimoni espanyol amb 

el codi RI-51-0006177, segons decret del 22 d’abril de 1949. Segons tots els indicis, a 

mitjan segle XIX la construcció es va millorar i reforçar per adaptar-la a torra de 

comunicacions pertanyent a la línia de telègraf òptic militar que va funcionar com a 

defensa contra les partides carlistes. 
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Font d’en Xiri, Viladrau 

Coordenades GPS: 41.814751, 2.387935 

La font d’En Xiri està situada a tocar la Font de l’Avet Blau, just al creuar el Sot Mal, a 

peu del camí que ens porta cap a la Font Rupitosa. 

Es dedicada a Lluís Ma. Xirinacs (1932-2007), polític pacifista, doctor en filosofia, 

sacerdot, senador constituent i autor català. La font és senzilla i natural, i sembla 

recordar la voluntat d’en Xirinacs quan va manifestar que volia passar els seus últims 

dies amb "la meva soledat i el meu silenci". Un pedró ceràmic mig trencat, pres en 

morter a la pedra de la muntanya ens indica la seva situació exacta, tot i que a vegades 

la font es perd pel moviment de terres i perquè tota l’obra és un senzill cúmul de 

pedres amb un simple broc. 

Lluís Ma. Xirinacs va intervenir en la caputxinada de finals dels anys 60. El 1968 afrontà 

un consell de guerra acusat de ser l'inspirador del Front d'Alliberament de Catalunya i 

participà en diverses vagues de fam en solidaritat amb els imputats en el Procés de 

Burgos. L'any 1974 va rebre la medalla 25è Aniversari, atorgada pel Consell Mundial de 

la Pau. També va rebre la medalla de l'Associació Mundial de la Pau. Fou candidat al 

premi Nobel de la Pau l'any 1975. Va ser el senador independent més votat en les 

eleccions de 1977 i en la història de les eleccions al Senat. Participà en el procés 

d'elaboració de la Constitució Espanyola de 1978, i proposà una constitució alternativa 

completa, basada en una confederació d'estats. 

 





Agraïments 

• Agustí Busquets (el Pujolar), que ens ha permès de conèixer les històries de quan eren 

un nen a les fonts del Raig, del Roure, de la Bassa, i del Camp Xamení. 

• Àngel Rabat (Viladrau) per les seves explicacions sobre gran quantitat de fonts que va 

construir. 

• Àngels Rifà del mas el Barceló (Seva), que a ens explicà part de la història del Barceló i 

la seva font, i el seu fill Oriol Autet, que ens acompanyar a la font de la Codina. 

• 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. 

• Carme Aliaga (Seva) pel seu recolzament cap a la nostra tasca. 

• Ferran Tolosa (Viladrau) per tota la feina feta abans que nosaltres per identificar les 

antigues fonts de Viladrau. 

• Fidel Borràs Subirana (Arbúcies). Gràcies per la rebuda a la masia de Fontdellops i 

ensenyar-nos amb molt de gust la font Petita en procés de rehabilitació. 

• Fortià Prat (Laboratori Prat, Torelló) 

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

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

• Georgina Arnó Pons (Hidrogeologia i Geotèrmia, Institut Cartogràfic de Catalunya) 

• Ignacio de Puig Girona per permetre’ns l’accés a la font de Can Gat i confiar-nos les 

seus records viscuts a Viladrau des de petit. 

• Ignacio Vives Bach i Pilar Salimei, del Sors (Seva), gràcies per permetre’ns l’accés als 

jardins dels Sors i per les explicacions de la casa i el jardí. 

• Ignasi Herms (Hidrogeologia i Geotèrmia, Institut Cartogràfic de Catalunya) 

• 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 Campañá de l’Associació d’Amics del Montseny per l’ajuda en la identificació de 

les fonts més perdudes de Viladrau. 

• Joan Garolera (Arbúcies) per les explicacions de les fonts que va ser el seu pare (Emilio 

Garolera) 

• Joan Lopez Cortijo (Campins). Gràcies per tota la informació aportada, els consells i la 

seva saviesa i coneixement del Montseny. 

• Joan López Redondo (Viladrau), per poder visitar la font de Marcos Redondo situada 

als jardins originals de la torre del famós baríton. 

• Joan Manel Carrasco i Jordi Perera (veïnat de les Guilleries de Viladrau) per l’auxili 

inestimable en la troballa de la font del Sot de les Bruixes. 

• Joan Presseguer (Viladrau), sense ell no haguérem trobat mai ni la font de l’Isard ni la 

font de Cortils. 

• Joan Soler i Núria Grau (Vic) que han compartit les seves vivències de quan eren petits 

i corrien de font en font, i de quan treballàvem a muntanya, amb les seves aportacions 



i esmenes a les nostres cerques. Gràcies a ells sabem més de l’antiga font de l’Erola i 

de la font de la Teula de Viladrau. 

• Joaquim Bosch (Hostalric) per ajudar-nos a esbrinar quelcom més sobre la font de 

l’Escot i la font de la Blada de Viladrau.  

• Joaquim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu) que ens acompanyà a moltes fonts, 

algunes de tan embardissades com la de Foravila de Baix. 

• Jordi Boadas i Mir (Vic) per acompanyar-nos i estar en nosaltres aquesta estima cap a 

les fonts montsenyenques des de fa molts anys. 

• Jordi Brachs i Lluís Brachs, de “La Noguera” (Viladrau), per l’ajuda inestimable en la 

cerca de la font Fresca i la font de la Noguera. 

• Jordi Cuminal (Arbúcies). Gràcies per tots els mapes aportats i la informació de les 

fonts del voltant del terme. 

• 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 Mª Panareda Clopés (Universitat de Barcelona) 

• Josep Mª Vives de Quadras (Can Vives, Seva) 

• Josep Soler de Can Gelpí per regalar-nos uns minuts del seu temps i ensenyar-nos la 

font Xica a Riells del 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. 

• Laura Varderi (Viladrau) per mostrar-nos la font de Sant Amador i explicar-nos tantes 

coses del Masnou de Viladrau. 

• Lluís Calm de “La Barita” (Viladrau), pels seus savis consells al voltant de les fonts de 

Masvidal i Fresca. 

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

Caseta de Viladrau. 

• Marc Robusté, per l’ajuda en la neteja a l’entorn de fonts de Viladrau. 

• Maria Anna Pineda (Ajuntament de Seva) 

• Maria Sabater (Museu de Ciències Naturals de Granollers) 

• Martí Boada (Universitat Autònoma de Barcelona) de qui tant hem aprés, i que sempre 

ens ha obert les portes de casa seva per parlar sense presses.  

• Miquel Vila per explicar-nos els seus records de la font de Coll Pregon i la d’En Vila del 

Montseny. 

• Neus Comajoan, de la masia El Regàs (Arbúcies) per aportar informació sobre la font 

del Regàs o font Vella com ella la coneix. 

• Patrici Cros i Garcia, regidor de Riells i Viabrea, per la seva tasca de recuperació de 

fonts riellenques, i per mostrar-nos la font Martina. 

• Pau Vila Regàs, de la masia El Regàs (Arbúcies). Gràcies per tota la informació aportada 

de les fonts al voltant del mas (i en un futur ens ha d'acompanyar a alguna més). 

• Pep Sánchez Pagès (Arbúcies) per aclarir molts dubtes sobre la toponímia i masos 

d’Arbúcies, amant de les fonts com nosaltres. 

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



• Pili Mas i Pep Bassas, que ens van ajudar pels volts de Vilarmau (Viladrau). 

• Ramon Calm (Viladrau) per les seves precisions sobre la font del Noc, i d’altres 

històries viladrauenques.  

• Ramon Caralt (president associació Amics Aplec Matagalls) que sempre va saber 

transmetre en nosaltres les lliçons de vida que ens trameten les fonts. 

• Ramon Oriol de “La Sala Nova” sobre les seves indicacions de la font dels Avellaners, la 

de les Empentes, i la de Pescadors. 

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

tantes fonts com nosaltres.  

• Silvana Cortés (Viladrau), per la font de Marcos Redondo. 

• Toni Arrizabalaga (Museu de Ciències Naturals de Granollers) 

• Toni Clavera (Viladrau-Espinelves) per les seves explicacions de la nova font de Can 

Feliu. 

• Vicenç i Nuri de l’Hotel Montsoliu (Arbúcies) que ens varen fer cinc cèntims de la font 

de Can Cassó. 

• Xavier Burcet Darde (Arbúcies) per poder gaudir de la seva amistat, i per poder haver 

estat amb ell amb les fonts de l’Avet Blau, Generosa, Vells Amics, Vell Castanyer i 

moltes d’altres. 

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

• Xavier Jordi per mostrar-nos font Dalmau de Viladrau. 

• Xavier López Vázquez del Portal del Montseny, que fou el que va impulsar en nosaltres 

aquesta voluntat de conèixer les fonts del bell paratge del Montseny. 

• Xavier Par (Barcelona) i en Josep Masnou (Montseny) per acompanyar-nos a la font de 

Cans de Viladrau. 
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