
D’aquesta font cristallina beuen 

mentre tinguis set, pro respecta 

l’armonia del banc, la taula i el vert 

 

 

El Montseny 

El Montseny és un gran mosaic de paisatges mediterranis i centreeuropeus. 

La seva biodiversitat i l’activitat de l'home al llarg dels temps ha inspirat artistes, 

poetes i en general tothom que el visita. Les diferències d'humitat i temperatura 

expliquen la variada vegetació que es desenvolupa al Montseny; de les parts més 

baixes a més altes trobem: formacions vegetals mediterrànies (alzinars, suredes i 

pinedes), muntanya mitjana plujosa (alzinar muntanyenc i rouredes), ambients 

centreeuropeus (fagedes i avetoses) i entorns subalpins als cims (matollars i prats 

culminals). La fauna montsenyenca es caracteritza per l'existència d'espècies 

típiques centreeuropees a les zones altes i per la fauna pròpia d'ambients 

mediterranis a les parts baixes, amb al voltant de 270 espècies de vertebrats i uns 

10.000 invertebrats estudiats fins ara. Tot i els paisatges i la fauna, el que confereix 

al Montseny un caràcter més singular és la gran quantitat de fonts que hi ha.  

 

Projecte Fonts del Montseny 

Avui en dia els dolls d’aigua de les fonts del Montseny es van aprimant 

mentre les construccions que les ennoblien es degraden, segurament degut a que 

les fonts de la muntanya han perdut la funció de punt de trobada cultural i festiu de 

què gaudien antigament. Des de fa dos anys estem portant a terme un projecte de 

recuperació de la memòria de les fonts del Montseny que consisteix en una fase 

d’anàlisi bibliogràfica i documental dels brolladors montsenyencs, i simultàniament 

en un treball de camp que inclou la ubicació georeferenciada i la documentació 

fotogràfica i descriptiva de l’element patrimonial. A hores d’ara hem indexat més de 

700 fonts, que podeu consultar al GoogleMaps “Projecte Fonts del Montseny” o 

també a Facebook “Fonts del Montseny”. 
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Fonts del Baix Montseny 

Al Baix Montseny hi ha esplèndides fonts en entorns naturals captivadors, 

com la font Pintoresca de Breda. L’any 1912 es canalitzà l’aigua de l’antiga font del 

Molí i s’endreçà el lloc com el podem gaudí avui en dia. Per accedir a la font sortim 

de Breda resseguint el PR C-201, que porta a Montsoriu i a Arbúcies. De les últimes 

cases del nucli edificat a ponent, al final surt una pista que ressegueix la riera cap a 

nord. La font es troba sota una gran pedra de granit que porta cisellat el nom i la 

data de la seva reconstrucció, i on antigament hi havia escrit (en ortografia 

prefabriana) el bell poema que encapçala el títol d’aquest article.  

També és esplèndida la font Canyonal (Riells), que 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 GIV-5521. És una font poc coneguda tot i passar-hi el sender de Gran 

Recorregut, ja que no està senyalitzada, i pots caminar pel costat sense adonar-te’n 

si no tens la sort d'escoltar l’eixerit soroll de l’aigua brollar. Es 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 fa regalimar la seva aigua i 

segueix el torrent que desemboca a la Riera de Breda.  

Hi ha fonts enigmàtiques, com la font Menjahòsties de Riells. 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 que trobarem la font a mà dreta. I que en dieu de la font de 

Can Maynou de Gualba? arraulida a l’ombra d’un gran plataner, amb el seu broc de 

ferro encastat a una gruixuda paret de pedra, d’on brolla l’aigua que va a parar a un 

bassal quadrat a nivell de terra. 

Podem trobar fonts de xarxa a tocar les parròquies, com la font de Sant Llop 

de Viabrea, església romànica que aprofita les restes i antigues estructures d’una 

torre fortificada, documentada per primer cop l’any 941. També és d’aigua 

canalitzada la font del Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera, dedicada al que 

fou rector de la parròquia, i que va fer moltes donacions per a la millora del poble, 

entre les quals el terreny per poder fer el teatre, que també porta el seu nom. 
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Font Aluia, Campins. (Foto Adrià Corella, abril 2017) 

 

Altres manantials estan situats propers de nuclis habitats, com la font de 

l’Avet, de nom original font de Can Ganyes, però la gent de l’urbanització de Can 

Plana la van batejar com a font de l’Avet perquè hi havia un gran cedre del que 

actualment sol en resta el seu esquelet (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 una grossa canella 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 un rectangle de morter 

que sembla indicar la data 7-7-67. La font Aluia és a prop del nucli de cases de 

Campins, aproximadament entre la pista asfaltada que va a Gualba i el GR 5 que 

porta cap a Sant Celoni. La font és al sot del mateix nom, també escrit com Sot de 

l’Ulla. L’obra de la font és un gran mur de pedra, recobert en gran part de verdet, 

mur que serveix de contenció del talús natural. A la part central hi ha un pedrís de 

pedra per on sembla que antigament brollava l’aigua, per l’aspecte molsós que 

encara té. Al costat hi ha les restes d’un broc, i més amunt un altre polsador més 

modern, que segurament fou el darrer intent de fer rajar la font, car actualment no en 

surt aigua. Aquest darrer brollador és situat amb un pedrís de ciment i unes lletres 

en baix relleu que amb molta intenció podreu intentar llegir “Propiedad de Blanca 

Soler de las Casas”. 

 

Malauradament alguns brolladors del Baix Montseny estan sense rajar, com 

a Riells la font de Pelegrí, a tocar l’església de Sant Martí de Riells; caminant uns 
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cent metres per la carretera, a la dreta, després de baixar vint-i-cinc graons d’obra 

trobem la font 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, tot i que estem en un lloc ombrívol, de verdes falgueres, heura 

i molsa arreu. Tampoc no raja la Font de Can Terrer, situada al nord de Sant Pere 

de Vilamajor, una històrica font que havia estat condicionada per la Diputació però 

que avui en dia presenta un estat abandonat. Des del camí de Can Terrer unes 

escales acompanyades per una barana de fusta ens porten fins a una plataforma 

superior. Aquí un mur de pedra ben escairada condiciona una placeta amb dos 

bancs de fusta frontal al muram, mirant al tub en colze. Les alzines de l’entorn, les 

falgueres, les heures i el bardissar dibuixen un ambient idíl·lic de verd i pau.  

 

Algunes fonts del Baix Montseny estan en llocs molt inaccessibles, com la 

font Xica de Riells. Sis-cents metres abans d’arribar a Sant Martí, trobareu a 

l’esquerra el Molí d’en 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. La paret que conté la muntanya, 

arrebossada des de fa molts anys, és recoberta d’heures jogasseres 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 de grans dimensions, ara tallat. També es de molt difícil accés la Fonteta 

de Perepoc (Campins), una antiga masia estratègicament enfilada a les faldes del 

Montseny que esta lleugerament per sobre de la font. Can Perepoc actualment és 

una casa de turisme rural amb grans vistes de tot el Vallès i el Montnegre. Davant la 

font hi ha una taula de ciment amb una columna central també d’obra que sosté una 

alzina malgirbada. Dos murs en angle recte contenen el talús muntanyenc amb la 

formació d’un cantonada més endins de la muntanya, d’on surt encastat el broc 

d’acer de la font. Els murs són d’acabat arrebossat, el canó d’aigua és a tocar terra, 

encara que antigament, quan la gent hi feia fontades i aquests llocs es mantenien, 

l’entorn devia estar més net de terres i la canella més accessible. Com que el lloc és 
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molt planer, l’aigua s’entolla i els senglars aprofiten per fer-hi festa grossa, abans 

que l’aigua desguassi cap al Sot del Purgatori. 

 

Al Baix Montseny hi ha fonts boscanes de gran qualitat, com la font de les 

Bardisses de Cànoves, a un paratge acollidor al peu d’un dels camins que 

ressegueixen la cota planera a la Soleia d’en Cuc. La millor manera per arribar-hi és 

des del camí que puja des del pantà de Vallforners cap a la Casa del Bosc. Quasi bé 

davant mateix de la font de les Acàcies que trobareu en aquest camí, s’inicia una 

pista fresada que creua el torrent de la Baga d’en Cuc, i en seguida pren direcció 

ponent, sempre planer, acompanyat tota l’estona per ortigues a banda i banda. 

Després de 300 metres trobarem la font de les Bardisses a peu de camí, boscana i 

senzilla, amb un bon broc d’acer, encastant entre unes pedres de manera casual, 

com si la ma de l’home no hi hagués pas intervingut, i aboca la seva freda aigua de 

manera desordenada al camí, que en una mica de xaragall s’esmicola cap al torrent 

avall. 

  

També és bona l’aigua de la font de Fogueres de Riells; des de l’església de 

Sant Martí 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 molsim que embelleix en gran mesura la font i tot l’entorn.  
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Font Fogueres, Riells i Viabrea. (Foto Adrià Corella, gener 2017) 

 

Malauradament al Montseny hi ha fonts que s’ha perdut per sempre, com la 

font Pollosa o la font dels Ases, que es trobaven al camí de Riells a Santa Fe. A 

Sant Esteve de Palautordera tampoc es pot gaudir ja de la històrica font Figuereta, 

on el rector enviava els escolans a buscar l’aigua per la sagristia.  

Altres fonts encara no les hem trobat en el moment de redactar aquest 

article, potser algú dels que ara esteu llegint això ens ajudareu a trobar la font de les 

Colomines, a ponent de la carretera de Mosqueroles? o la font de Can Dolça al nord 

de Campins? En sabeu alguna cosa de la font de Can Baldiri? La gent gran explica 

que estava al sud del veïnat de Fogueres de Montsoriu.  

 

 

Recuperem la cultura de la font  

Les fonts han estat un element del patrimoni cultural i natural destacat a tot el 

Montseny. Cal rememorar la “cultura de la font”: tradicions, costums i hàbits que es 

duen a terme amb les fonts com a protagonistes, i mantenir les nostres fonts en bon 

estat, lliures de bardisses o brutícia, per tal de conservar-les com una de les 
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riqueses més grans del Montseny. Preservar les fonts, en aquesta societat de les 

presses i de l’aigua embotellada, és una feina heroica i necessària, és una tasca de 

tots: administracions i  societat civil. Recuperem el gaudi de les fonts! Recuperem la 

cultura de la font! 
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Llorens (Campins), per obrir-nos casa seva i per les seves explicacions. A Lluïsa de 

la Vara (Cànoves i Samalús) informadora del Parc, pels seu precisos consells a 

Vallforners. A Mireia Puig Pujol (Sant Esteve de Palautordera) per l’ajuda amb les 

fonts torderenques en general i la de Can Mir en particular. A Monica Fornals 

(coordinadora del Parc Natural del Montseny) per ajudar-nos a veure la tasca 
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