
Millores a les fonts per celebrar el 70è Aplec de Matagalls  

En l’actual món de les preses i l’aigua embotellada, on sembla que tot gira al voltant de 

l’increment del PIB, és imprescindible preocupar-se per evitar l’oblit, la degradació i la 

desaparició de les nostres boniques i apreciades fonts. Dos mals afecten les fonts del 

Montseny: la pèrdua del seu ús tradicional i el desconeixement de la seva importància 

històrica; tots dos provocats pels canvis econòmics, les activitats i el mode de vida 

“urbanita” de la nostra societat, on cada cop que ens acostem a una font algú 

pregunta “és aigua potable?”, ignorant la veritable bellesa de l’aigua natural. Dos mals 

que, com els monstres Escila i Caribdis que sotjaven Odisseu quan va creuar l'estret de 

Messina a l’Odissea, poden fer perdre aquest gran valor històric, patrimonial, cultual i 

natural que són les fonts del Montseny.  

Com cada any, l’associació Amics Aplec de Matagalls al 2019 va arranjar les fonts al 

voltant de la muntanya per celebrar el 70è. Aplec. Un petit grup de socis varen 

treballar de valent de manera desinteressada, i anònima, fins pocs dies abans de 

l’aplec per posar en valor dos magnífiques fonts que havien quedat força oblidades 

pels excursionistes en general, potser perquè estan situades a llocs fora de les rutes 

habituals montsenyenques. Són dos fonts ubicades al terme municipal del Brull, un 

dels tres termes que arriba fins a la Creu (juntament amb Viladrau i el poble de 

Montseny). 

Situació de les fonts (Elaboració pròpia sobre plànol original ICGC) 
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Font del Sot del Rector  

La font del Sot del Rector (GPS: 41.7955, 2.3458) està situada al peu de la pista que 

porta de coll Formic a la Castanya, just al creuar l’abrupte sot que dóna nom a la font, 

aproximadament a uns 850 metres de coll Formic. La font va ser inaugurada al 2008 en 

motiu del 59è. Aplec de Matagalls i està dedicada al bicentenari del naixement del 

pare Claret, i a mossèn Joan Colom. Van col·laborar en l’obra de la font els 

ajuntaments del Brull i Tona.  

El dia de la inauguració el president de l’associació Amics Aplec de Matagalls, pare 

Ramon Caralt, davant la cinquantena de persones que es trobaven presents va fer una 

lectura breu d’un text 

bíblic en que es parlava de 

l’aigua i de les fonts, molt 

adient a l’entorn on esta 

ubicada aquesta magnifica 

deu d’aigua. El pare 

Màxim Muñoz, provincial 

del claretians de 

Catalunya aleshores, en va 

fer la pregària de la 

benedicció. També va 

dirigir unes paraules 

l’alcalde del Brull, Ferran 

Teixidó, que va cloure 

l’acte donant les gràcies a 

tots els que van fer 

possible la font i animant 

a continuar la tasca 

d’obrir noves fonts i de 

mantenir les existents.  

Sobre el gran pedró 

frontal hi ha un rètol de 

fusta amb el nom de la 

font amb les lletres 

ressaltades en negre i la 

llegenda 59è. Aplec de 

Matagalls. Al costat del 

nom de la font hi havia 

una placa de coure amb 

l’escut del municipi del 
Font Sot del Rector (foto O. Farrerons, març 2020) 
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Brull, però alguna persona malvada va robar aquesta placa metàl·lica fa temps (al 2011 

ja no hi era). 

L’any 2019, en motiu del 70è. Aplec de Matagalls es va arranjar l’entorn, es van segar 

les males herbes que mig cobrien la font, es van netejar les pedres procurant de no 

malmetre les falgueres ni les molses que donen una vida pròpia natural a la font. 

També es va restaurar la fusta i es va envernissar de nou, per donar-li brillantor i 

protecció alhora. Com malauradament no hi havia pressupost per refer la placa de 

coure, es va substituir per una imatge plastificada l’escut del Brull. Finalment es va 

millor l’escomesa d’aigua, tot i que encara avui la font raja molt condicionada a les 

pluges. També es va millorar el sòl enllosat immediat a la pica de pedra. 

Font de Santa Joaquima de Vedruna 

Font situada en un dels sots més alts que alimenten la Riera del Burgués (GPS:  

41.788692, 2.325006), emplaçada 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. També anomenada font de la Monja o font d’en 

Bresc.  

Per accedir fins al collet de la Font teniu dos possibilitats, en funció que vingueu de 

l’oest (Tagamanent) o del nord-est (coll Formic). 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 Sant Cebrià de la Mora, i més amunt la Caseta, i ja sols us 

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 Sant 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 

és 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 Dr. Ramon Masnou, amb assistència de molts 

excursionistes, religioses carmelites i nombrosos alumnes dels col·legis Carmelites de 

la Caritat. La font disposa de dos gruixuts brocs, que costen de veure rajar, i d’una 

grossa aixeta més avall. 
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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 d’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 

Móra. En posició central un vers de la carmelita Montserrat Viñas que 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Font de Santa Joaquima 
(foto O. Farrerons, març 2020) 

 

Font de Santa Joaquima acabada de construir 
(foto atribuïda a A. March, 1964) 

El magnífic mosaic de la font de Santa 

Joaquima (foto O. Farrerons, 2019)
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Abans de dedicar-la a Santa Joaquima al 1964, rebia el nom de font d’en Bresc, 

perquè? No ho sabem del cert, podria tractar-se del sobrenom d’una persona, o de la 

corrupció parlada de la bresca (de la mel). Altre possibilitat podria ser referent al vesc, 

un producte important pels ocellaires del Montseny, un pega bàsica per la captura 

d’ocells de gàbia (pinsans, verdums, garrafons, caderneres...) i que s’obtenia de 

l’escorça del boix grèvol. 

A l’estiu 2019 es va estassar el viaró que porta fins la font, que cada vegada era més 

tancat, i també es va fer força esbrossada a l’entorn de la deu, sempre respectant el 

sistema natural fontinal, amb alguna alba i força boixos amb el seu fullatge verd 

persistent, una mica de color vermellós a l’hivern. Es va millorar força el drenatge, que 

havia quedat colgat amb el pas del temps. Antigament hi havia una bassa que servia 

d’abeurador pel bestiar, però fins aleshores estava tot remenat pel senglar, amb el sòl 

rogent que ens omplia les sabates i més d’un excursionista havia relliscat al fangueig. 

La millora ha canalitzat l’aigua barranc avall, tot i que s’ha mantingut un petit lloc amb 

aigua permanent pels amfibis. També es van esmenar els problemes de la canonada, 

per tal que com a mínim de l’aixeta en brolli sempre aigua. 

Benedicció de les fonts 

El 14 de juliol de 2019, després dels 

actes protocol·laris de l’Aplec i de la 

eucaristia, el bisbe de Vic Dr. Romà 

Casanova va beneir l’aigua de la font 

del Sot del Rector, aigua que havia 

estat recollida la tarda anterior de la 

pròpia font pel que subscriu aquest 

escrit. L’acte va acabar cantant tots 

junts el Virolai de cara a Montserrat, 

aquest any acompanyats per un 

cornamusaire amb un sac de gemecs, i 

finalment el Cant dels Adéus fent una 

gran rotllana al voltant del cim de 

Matagalls. Continuem amb la tasca de 

salvar les nostres fonts de l’oblit i 

deslliurar-les dels monstres que les 

tenallen. 

 

Oscar Farrerons Vidal 

Dr. arquitecte, estudiós del Montseny 

  

Omplint l'ampolleta amb aigua de la font del Sot del Rector per la 
benedicció (foto M. Farrerons, juliol 2019) 
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