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Els que fa un temps que estem donant voltes pel Montseny, i per les seves fonts en 
particular, ens adonem com de mica en mica els dolls d’aigua es van aprimant, les 
construccions que les ennoblien s’han anat degradant i arruïnant, i si ho comparem amb 
les antigues postals on la font era un element central de la vida, on es feien les fontades, 
on es dipositava el llegat cultural i natural de l’aigua, on els poetes cantaven els seus 
millors versos, ens adonem dèiem, que cal preservar aquests racons com a font de 
coneixement. Per això portem a terme el nostre estudi, però no sols com un treball 
teòric, sinó que volem redescobrir i animar a tothom, caminant i passejant, les fonts per 
apreciar aquest bé tant valuós. Que tornin els poetes a les fonts! Que hi tornin els 
enamorats! les persones grans i els petits una altre vegada a caminar cap a les fonts. 
Evitem el declivi de les nostres fonts fent front a la societat de les preses i de l’aigua 
embotellada que ens ha tocat viure. 
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Projecte Fonts del Montseny 

Tots sabem que les fonts del Montseny són molt nombroses, però en sabem quantes n’hi 
ha? en quines condicions? les coordenades d’on estan ubicades? el seu estat de 
manteniment? el tipus d’aigua que brolla del seu manantial? Aquestes i moltes més 
preguntes són les que volem resoldre amb el nostre estudi.  

Primer de tot podem llistar el nombre de fonts que existeixen al Montseny. En aquest 
aspecte no hi ha molts treballs exhaustius però tenim una primera aproximació feta per 
en Martí Boada en que fa referència a més de 700. També hi ha llistats de fonts de 
diferents associacions locals com els Amics de les fonts de Viladrau (on estan indexades 
dos centenars de fonts) o Vadefonts d’Aiguafreda. De totes maneres el criteri per la seva 
quantificació pot variar en funció que es compatibilitzin les fonts perdudes, els biots, les 
urbanes o sols les naturals, o totes les que estan ubicades al terme municipal o sols les 
que es troben dins del parc natural del Montseny. En una primera aproximació, a hores 
d’ara, nosaltres hem recollit de la molt variada bibliografia que hi ha sobre el Montseny 
un total de poc més de 700 fonts que de ben segur seran unes quantes més, perquè cada 
setmana aprenem coses noves. Totes aquestes fonts han estat posicionades en un plànol 
googlemaps amb les seves coordenades GPS. El seu link és: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1NR7adiDk2597xso
Oa7sFAvUucBE&ll=41.77379618536315%2C2.421964986732519&z=12 

Estan situades amb quatre colors, amb la següent llegenda: Vermell: fonts boscanes; 
Blau: fonts urbanes; Verd: fonts per geolocalitzar; Negre: desaparegudes. 

El nostre projecte inclou visitar les fonts, comprendre el lloc, escriure una fitxa de cada 
brollador amb la situació, l’estat, la manera d’arribar-hi, les llegendes i històries de la 
font o del lloc, i fer un conjunt de fotografies artístiques de cada una d’elles, de manera 
que es pugui captar la bellesa del paratge. 

Al voltant de la fonts del Montseny trobarem falsia, heura, molses de menes diverses, 
crisospleni, aiguarola, creixen, miosotis….  i l’arbrat que li dóna ombra sempre compost 
per pollancres, verns, alzines, suredes, roures centenaris, castanyers.... A lo millor 
tindreu la sort de poder gaudir de la companyia d’alguna salamandra amb el seu caminar 
badoc, i en els bassals de l’entorn de la font observar els capgrossos de tòtil, de gripau o 
de granota.  

En general les fonts del Montseny són de dèbil mineralització, lleugerament 
bicarbonatades i càlciques. Les aigües amb més bicarbonat i més calci són també les 
que tenen uns valors més alts en quan a conductivitat. La mineralització de les fonts 
disminueix a mesura que augmenta l’altitud com a conseqüència de la menor 
temperatura mitjana que afecta les reaccions de mineralització del granit. A més altitud 
menys bicarbonat, calç, clorurs, conductivitat, fluorurs, nitrats, pH i sodi. Això explica 
la gran quantitat de plantes envasadores d’aigua que hi ha al Montseny, ja que a part de 
ser aigües de gran qualitat, pel sabor són les més ben acceptades per la població. 
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Arbúcies i les seves fonts 

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, on les seves fonts són un atractiu 

principal.  

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.  
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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) 

  





Exposició fonts del Montseny - fonts d’Arbúcies. Oscar Farrerons, Adrià Corella. 
 
 

 

13 
 

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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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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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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Font de Can Fogueres 

Coordenades GPS: 41.784970, 2.524319 

Aquesta font presenta un estat d’abandonament lamentable. Es situada al carrer de la 

Font, de la urbanització Fogueres de Montsoriu, al terme municipal d’Arbúcies; molt 

propera a la intersecció amb el carrer Serrat de Tabal. 

A pesar del mal estat de la deu d’aigua, l’entorn és agradable; ja sia pels bells plataners 

que ombregen el lloc i entapissen el terra amb les seves fulles per la tardor; ja sia per 

les heures que creixen arreu i s’enfilen pels troncs, pintant tot el lloc d’una verdor 

juganera, i sempre tenim la possibilitat de mirar cap a la majestuositat del castell de 

Montsoriu que es retalla a l’horitzó proper. 
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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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Font de Can Tort 

Coordenades GPS: 41.816114, 2.516925 

La font rep el nom de la casa on està adossada. Emplaçada al nº65 del carrer Sorrall, 

enfrontada al carrer Vicenç Bosch, la font és un nínxol de pedra ben treballada 

renfonsada al mur de la casa, amb tres carreus marcant un arc de mig punt rebaixat. Al 

fons del nínxol hi ha les restes del que devia ser el broc, avui perdut, i al terra una 

bonica pica de pedra per on es recollia l’aigua. 

Deu números més a baix del mateix carrer Sorrall (al 55) trobareu Cal Moliner, amb la 

clàssica fleca Arnau, on tot el pa és d'elaboració pròpia, i tenen especialitat amb la 

coca de croissant, on antigament la mainada comprava el berenar que acompanyava 

l’aigua de la font de Can Tort. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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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Font de Cerdans 

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.” 
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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 
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Font del Conill 

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 Cortijo (Les fonts de la Vall de Santa Fe. Lopez Cortijo, Joan; Bombí, Antoni. 

Monografies del Montseny 6. 1991. Pàgina 185), la veritable font de les Gatellades es 

trobava uns tres-cents metres més aval que la del Conill, a l’inici del sot anomenat 

precisament de les Gatellades, de manera que el veritable nom en aquest cas 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. 
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Font 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, situats 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 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. 
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Font d’En Vilà 

Coordenades GPS: 41.816140, 2.517521 

Situada darrera de les cases del Sorrall, en els horts que lluïen antigament fins a la riera 

que ara estan en estat poc cuidat. Un petit pas entre les cases 73 i 75 del carrer del 

Sorrall permet arribar fins el que queda de la font, avui sense rajar. Antigament hi 

havia un safareig on els veïns del Sorrall anaven a netejar la roba. 

Es tracta d’un mur de contenció on hi ha un gruixut broc per on antigament havia rajat 

aigua abundant. La pica d’obra a mitja alçada i altres murets de contenció de ciment 

que poden servir també de banc completen el conjunt, tot en estat de deixadesa i 

necessitat d’una bona neteja.  
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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. 
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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. 
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Fontalegre 

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 
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Font de l’Havana 

Coordenades GPS: 41.815180, 2.518014 

Situada al carrer homònim, en continuïtat cap a sud del carrer del Sorrall, adosada al 

Centre d’Atenció Primària d’Arbúcies, just a tocar a l’aparcament del pont de 

l’avinguda dels Països Catalans.  

La font és una aixeta metàl·lica molt bonica de color daurat encastada al mur de còdols 

de riu, amb una gran reixa de ferro circular al terra per recollir l’aigua de la font. 

Acompanyant el mur, a l’esquerra de la font un senzill banc de pedra permet asseure’s 

a l’ombra del gros plataner que ocupa tota la vorera. 

Antigament hi havia un safareig on els veïns del Sorrall i l’Havana hi rentaven la roba, 

actualment desaparegut. 
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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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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 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 

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 Passeig del Montseny 

Coordenades GPS: 41.817870, 2.507664 

La font del Passeig del Montseny la trobem al bell mig del passeig amb el nom 

homònim de la font. Està ubicada a la riba esquerra de la riera, on tants cops l’il·lustre 

Santiago Rusiñol passava tardes pintant la verdor de la riera.  

Els seus pares de Rusiñol sovintejaven aquest territori seguint el costum de les famílies 

burgeses de l'època. Com a membre de l'Associació d'Excursions Catalana i de 

l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, Rusiñol freqüentà la zona del 

Montseny i les Guilleries des d’Arbúcies. Entre els estius del 1927 al 1930 Rusiñol pintà 

a Arbúcies un total de 28 quadres, la majoria de l'actual Parc Mongé i de la riera. El 

Museu Etnològic del Montseny La Gabella d'Arbúcies va dissenyar l'Itinerari Rusiñol 

que ressegueix una part del recorregut de la riera d'Arbúcies, amb plafons d’imatges 

de les pintures i fotografies de Rosiñol. 

La forma més senzilla per arribar al Passeig del Montseny és baixant pel carrer la Farga, 

que s’origina davant de la Farga del Roquer, lloc de molt interès històric. 

L’obra de la font és un mur semi-circular feta de còdols de diferents colors. Al centre 

del mur hi ha un gros tub d’acer on hi raja aigua amb abundància caient dins d’una pica 

quadrada que drena amb eficàcia l’aigua. Als laterals de la font hi ha dos bancs petris 

que conviden a asseure’s, acompanyat de la pau de la riera i els plataners. 
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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 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 indicat una 

placa de metacrilat aferrada a la paret. 

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 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 

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 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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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. 
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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. 
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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 ve des del Sagrat Cor al Pla de Can Pere Parés, concretament la pista que va a Can 

Bigues. a l’anomenat Sot de l’Ànima, en un paratge ple de verdor a prop 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. Si 

no sabem on és la font, costa de troba degut a que l’obra humana passa 

desapercebuda de tant ben integrada a la natura com està.  
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Agraïments 

 

• Fidel Borràs Subirana, gràcies per la rebuda a la masia de Fontdellops i 

ensenyar-nos amb molt de gust la font Petita en procés de rehabilitació. 

• Joan Garolera per les explicacions de les fonts que va ser el seu pare (Emilio 

Garolera) 

• Jordi Cuminal (ciclista). Gràcies per tots els mapes i la informació de les fonts 

del voltant del terme. 

• Neus Comajoan, de la masia El Regàs, per explicar-nos les seves vivències sobre 

la Font del Regàs o Font Vella com ella la coneix. 

• Pau Vila Regàs, de la masia El Regàs, per tota la informació aportada de les 

fonts al voltant del mas i més enllà (i en un futur ens ha d'acompanyar a alguna 

més). 

• Pep Sánchez Pagès per aclarir molts dubtes sobre la toponímia i masos 

d’Arbúcies, amant de les fonts com nosaltres. 

• Xavier Burcet Darde, per poder gaudir de la seva amistat, i per poder haver 

estat amb ell a tantes de les “seves” fonts. 
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